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Module de formare pentru mediatorii romi.  

Modulul 1: Comunicare și competențe digitale  

Prezentare generală: 

Opţiunea 1: Introducere online (1h) + 1 zi (7 ore) faţă în faţă + 12h online 

Faţă în faţă 

 Subiect Metode 

09h00-10h30 Cadrul Ok-Ok – poziţii 
de viaţă.                 
Teoria stroke-urilor  
Bariere în calea unei 
comunicări eficace 

Exerciţiu de încălzire (10 min) Input (10 min)Exerciţiul 1 
(20 min) Exerciţiul 2 (15 min) 
Input (10 min) Exerciţiul 3 (10 min) Exerciţiul 4 (10 min) 
Concluzii (5 min) 

11h00-12h30 Ascultarea activă 
Empatie 
Conştientizare 
emoţională 

Input (10 min) Exerciţiul 5 (10 min) Exerciţiul 6 (10 min) 
Input (10 min) Exerciţiul 7 (15 min) 
Input (10 min) Exerciţiul 8 (15 min) Concluzii (10 min) 

13h30-15h30 Auto-dezvăluire. 
Exprimare 
Comunicare verbală şi 
nonverbală 

Input (10 min) Exerciţiul 9 (15 min) Exerciţiul 10 (15 
min) Input (10 min) Exerciţiul 11 (15 min) Exerciţiul 12 
(15 min) Exerciţiul 13 (15 min) 
Input (10 min) Exerciţiul 14 (15 min) 

16h00-18h00 Jocuri psihologice 
Feedback constructiv  
Comunicare asertivă 

Exerciţiul 15 (15 min) Input (10 min) Exerciţiul 16 (20 
min) Input (10 min) Exerciţiul 17 (15 min) Input (10 min) 
Exerciţiul 18 (15 min) Input (5 min) 
Exerciţiul 19 (20 min) 

 Evaluare  

 

Online 

Subiect Ore 

Înregistrare prealabilă pe platformă şi prezentare 0.5 

Teoria stroke-urilor 1 

Bariere în calea unei comunicări eficace 1 

Ascultarea activă 0.75 

Empatie 0.75 

Conştientizare emoţională 0.5 

Comunicare nonviolentă  1 

Comunicare verbală şi nonverbală 0.5 

Jocuri psihologice  1 

Feedback constructiv 1.5 

Comunicare asertivă 2 

Comunicare eficace 2 

Verificarea competenţelor digitale 0.5 

Total ore 13 



 
 

 

Opţiunea 2: Intro online + 4 întâlniri faţă în faţă combinate cu sarcini online 

Subiect   Metode 

Introducere Online Task1 1h 

Bariere în calea unei 
comunicări eficace  
Cadrul Ok-Ok – poziţii 
de viaţă.                
Teoria stroke-urilor  
 

FF 1h30 Exerciţiu de încălzire (10 min) Input (10 min) Exerciţiul 1 
(10 min) Exerciţiul 2 (10 min) Concluzii (5 min) 
 
Input (10 min)Exerciţiul 3 (20 min) Exerciţiul 4 (15 min) 
 

Online  

Ascultarea activă 
Empatie 
Conştientizare 
emoţională 

FF 1h30 Input (10 min) Exerciţiul 5 (10 min) Exerciţiul 6 (10 min) 
Input (10 min) Exerciţiul 7 (15 min) 
Input (10 min) Exerciţiul 8 (15 min) Concluzii (10 min) 

Online  

Auto-dezvăluire. 
Exprimare 
Comunicare verbală şi 
nonverbală 

FF 2h00 Input (10 min) Exerciţiul 9 (15 min) Exerciţiul 10 (15 
min) 
Input (10 min)Exerciţiul 11 (15 min)Exerciţiul 12 (15 
min) Exerciţiul 13 (15 min) 
Input (10 min) Exerciţiul 14 (15 min) 

Online  

Jocuri psihologice 
Feedback constructiv  
Comunicare asertivă 

FF 2h00 Exerciţiul 15 (15 min) Input (10 min) Exerciţiul 16 (20 
min) Input (10 min) Exerciţiul 17 (15 min) Input (10 min) 
Exerciţiul 18 (15 min) Input (5 min) 
Exerciţiul 19 (20 min) 

Online  

 

  



 
 

 

 

 

I.1. Bariere frecvente în calea unei comunicări eficace: 

O varietate de bariere pot limita comunicarea eficace, iar acestea pot fi grupate în diferite 
categorii, de exemplu: bariere lingvistice, psihologice, fiziologice, fizice. În continuare vom 
prezenta cele mai frecvente bariere: 

Bariere lingvistice 

Limba şi abilitatea lingvistică pot fi bariere în comunicare.  

Totuşi, chiar şi atunci când comunicarea se face în aceeaşi limbă, terminologia folosită într-

un mesaj poate fi o barieră dacă aceasta nu este înţeleasă pe de-a-ntregul de receptor(i). De 

exemplu, un mesaj care include multe abrevieri şi un jargon specializat nu va fi înţeles de 

către un receptor care nu este familiarizat cu terminologia folosită.  

 

Colocvialismele şi expresiile regionale pot fi interpretate greşit sau chiar considerate ofensive.   

 Folosirea jargonului. Termeni foarte complicaţi, nefamiliari şi/sau tehnici. 

 Diferenţe lingvistice şi dificultate în înţelegerea accentelor nefamiliare. 

 Folosirea unui limbaj vag, neclar.  

Bariere psihologice 

Starea psihologică a participanţilor la comunicare va influenţa felul în care mesajul este 
transmis, primit şi perceput.  

1. Stresul 

De exemplu, grijile personale generate de stres pot împiedica receptivitatea faţă de mesaj. 

Gestionarea stresului este o abilitate personală importantă care ne afectează relaţiile 

interpersonale. 

 

 

 

 

Modulul I: Comunicare şi competenţe digitale 

 

Exerciţiul online 1: 

(30 min) Cursanţii vor citi materialul I.2. „Bariere frecvente în calea unei comunicări eficace” şi vor da 2 

exemple din propria experienţă referitoare la felul în care aceste blocaje le afectează comunicarea.  



 
 

2. Emoţiile 

Retragerea fizică sau emoţională este un mesaj puternic care poate transmite: „Mă sperii, mă 

plictiseşti, mă copleşeşti” (mesajul subînţeles: „Sunt inferior”) sau „Nu îmi pasă de tine şi de 

nevoile tale acum” („Sunt superior”). În oricare dintre cele două situaţii, partenerul 

abandonat se poate simţi jignit sau frustrat -  mai ales dacă cel care se retrage neagă sau nu 

doreşte să vorbească despre faptul că pleacă.  

Ascunderea frecventă a emoţiilor în comunicarea personală (non-business) – intenţionat sau 

inconştient – îl poate face pe receptor să se simtă nesigur cu privire la ceea doreşte să 

transmită emitentul. Cel care ascultă poate interpreta comunicarea neemoţională („Eşti tot 

timpul închis în tine însuţi”) ca „Nu ai încredere în mine” sau „Ascunzi ceva”.  

 

Barierele emoţionale şi tabuurile. Unora le poate fi greu să-şi exprime emoţiile, iar pentru 

ei unele subiecte pot fi pe de-a-ntregul interzise sau tabu.  

 

3. Nevoile 

Nevoile de comunicare ale emitentului şi receptorului nu se potrivesc. De exemplu, eu am 

nevoie să mă eliberez, iar tu ai nevoie să mă convingi să fac ceva. Fiecare persoană are 

întotdeauna două sau mai multe nevoi de comunicare. Multe combinaţii ale acestor 

nevoi pot fi în conflict. Primii paşi pentru a rezolva acest lucru în conversaţiile importante 

sunt (a) identificarea nevoilor curente de comunicare proprii şi ale partenerului şi (b) 

dorinţa reală de le evalua în mod egal! 

 

Emitentul şi/sau receptorul nu sunt conştienţi de nevoile lor primare care stau la baza nevoilor 

de suprafaţă contradictorii. De exemplu, „Vreau să vorbesc cu tine” (nevoie de suprafaţă) 

ar putea să însemne în realitate „Am nevoie să mă asigur că încă ţii la mine pentru că de-

o vreme pari cam distant”. Conştientizarea, o gândire clară, o reflexie profundă şi 

perseverentă, afirmarea şi ascultarea empatică contribuie la descoperirea nevoilor 

primare curente aflate la un nivel de semiconştienţă. „Problemele” vechi continuă să revină 

până când nemulţumirile primare de la baza lor sunt recunoscute şi satisfăcute. 

 

4. Atenţia, interesul 

Lipsa de atenţie, interes, distragerea atenţiei sau irelevanţă pentru receptor 

Atenţia unuia sau a ambilor interlocutori este distrasă (i.e. nu se poate concentra sau auzi 

bine) de... 

 disconfort fizic (durere, sete, somnolenţă, dureri de cap, nevoia de a merge la 

toaletă etc.), emoţii puternice şi/sau condiţii de mediu: zgomot, lumini 

pâlpâitoare, mişcare, mirosuri, temperatură etc.  

 

5. Atitudinea 

 Atitudine de superioritate 

Concentrare pe sine şi ignorarea celuilalt. 



 
 

Folosirea unui limbaj sarcastic, a ameninţărilor în comunicare 

 Atitudine de inferioritate 

Evitarea frecventă a contactului vizual, ezitările în vorbire sau scuzele cerute în 

mod constant, toate transmit "Acum mă simt inferior." Acest lucru poate fi OK dacă 

receptorul se simte bine într-o poziţie de superioritate. În timp, acest model 

promovează lipsă de respect în ambii parteneri – ceea ce duce la desconsiderare, o 

ascultare deficitare şi comunicare ineficace.  

6. Diferenţele de percepţii, puncte de vedere şi aşteptări 

7. Interpretările: Fiecare persoană face presupuneri greşite despre intenţia, nevoile, 

sensul, emoţiile şi/sau cuvintele şi frazele cheie transmise de celălalt. Acest lucru 

poate fi numit şi „citirea gândurilor” şi poate fi o modalitate inconştientă sau 

intenţionată de a-l desconsidera pe celălalt: „Ştiu ce simţi sau vrei să spui cu 

adevărat, orice ai spune (sau nu ai spune)”. De cele mai multe ori acest lucru 

generează adoptarea unei poziţii defensive, resentimente, contraatac şi/sau 

retragere sau negare. Aşadar, în cadrul unor schimburi importante, identificaţi şi 

verificaţi presupunerile cheie pe care le aveţi despre partenerul dv.! 

8. Mesajele duble: Emitentul transmite un mesaj dublu (mixt): cuvintele sale transmit 

un lucru, iar faţa, corpul şi/sau vocea sa sugerează cu totul altceva: de ex. „Nu sunt 

supărat!”, spus cu voce tare, încruntându-se şi mormăind. Răspunsurile automate la 

mesajele duble percepute sunt confuzie, frustrare şi – dacă acestea se repetă în mod 

habitual – o neîncredere tot mai mare în vorbitor.   

 

9. Fluxul comunicaţional 

 Perturbarea fluxului comunicaţional  

Deseori, întreruperea partenerului transmite implicit mesajul „Eu sunt superior”. Acest 

comportament sugerează că cel care întrerupe îşi formulează răspunsul fără a auzi de fapt 

ceea ce spune vorbitorul. Întreruperile pot însemna... 

 "Nevoile mele de comunicare curente sunt mai importante decât ale tale," şi... 

 cel care întrerupe este centrat pe sine şi rupt de restul lumii.  

Aceste întreruperi reprezintă o lipsă de respect şi, de obicei, îl fac pe vorbitor să se simtă 

rănit, ofensat, iritat şi să adopte o poziţie defensivă. Întreruperea frecventă este deseori 

inconştientă şi va continua dacă vorbitorul nu are o doză suficientă şi sinceră de respect de 

sine astfel încât să se afirme şi să pună capăt acestor întreruperi („Alex, am nevoie să 

încetezi să mă tot întrerupi”).  

 Vorbitul înainte ca vorbitorul să termine ce are de spus pentru că celălalt „ştie ceea ce 

(vorbitorul) va spune”. 

 Un flux comunicaţional supraîncărcat  

Vorbitul nonstop în mod frecvent va transmite probabil ascultătorilor obişnuiţi că nu se 

aşteaptă nimic de la ei – ceea ce va şi obţine probabil vorbitorul . În acest caz, nevoile 

reale de comunicare ale palavragiului ar putea fi evitarea confruntărilor stresante, a 



 
 

surprizelor sau a intimităţii (îşi menţine partenerul la distanţă din punct de vedere 

emoţional) şi/sau evitarea gândurilor şi sentimentelor neplăcute.  

Receptorul se poate simţi copleşit („inundat”) de informaţii şi/sau reacţii. Dacă (a) 

vorbitorul nu ia o pauză sau (b) receptorul nu se afirmă (îi cere vorbitorului să se 

oprească), ascultarea şi comunicarea eficace se vor reduce. 

 

10. Aşteptările şi prejudecăţile care pot duce la ipoteze false şi stereotipuri.  Deseori, 

oamenii aud ceea ce se aşteaptă să audă mai degrabă decât ceea ce se spune de fapt 

şi trag concluzii incorecte. 

11. Diferenţele culturale.  Normele interacţiunii sociale, precum şi felul în care sunt 

exprimate emoţiile, variază foarte mult de la o cultură la alta. De exemplu, conceptul 

de spaţiu personal variază în diferite culturi şi diferite medii sociale.   

12. Generalizarea poate împiedica înţelegerea şi rezolvarea eficientă a problemelor 

"Întotdeauna eşti indiferent şi nu-ţi pasă de nimic!" probabil că va fi perceput diferit 

de "Sunt supărat şi frustrat pentru că ai întârziat 40 de minute şi am pierdut 

autobuzul!"  

Formulări de genul „Întotdeauna ..." sau „Niciodată nu..." pot sugera faptul că receptorul 

este inferior şi îl fac să se simtă vinovat şi să îşi asume o poziţie defensivă atât în ceea ce 

priveşte evenimente trecute cât şi cel prezent. Răspunsurile normale la astfel de blocaje 

sunt frustrare, copleşire, apărare, tendinţa de a da explicaţii, de a se închide şi/sau de a 

contraataca – în cazul în care receptorul nu simte nevoia de a rămâne superficial.  

 

După o scurtă prezentare Power Point despre Blocaje în comunicare, formatorul va alege unul dintre 

următoarele două exerciţii: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 1: (10 minute) 

Cursanţii vor face următorul exerciţiu în perechi: 

Un cursant va vorbi timp de 5 minute despre un subiect iar celălalt îl va întrerupe din minut în 

minut. Apoi vor inversa rolurile. După aceea, vor discuta împreună despre cum s-au simţit în rolul 

persoanei întrerupte. După terminarea exerciţiului, cursanţii vor oferi feedback în cadrul grupului 

mare despre depăşirea acestui obstacol în comunicare.  

Exerciţiul 2: (10 minute) 

Cursanţii vor face următorul exerciţiu în perechi: 

După ce au ales un subiect despre care să vorbească, un cursant va adopta o atitudine superioară 

(uitându-se de sus la celălalt, stând cu braţele încrucişate, ridicând vocea, nelăsându-l pe celălalt să 

vorbească) faţă de partenerul său de conversaţie. Partenerul cu atitudinea superioară va sta în 

picioare iar celălalt va sta jos.  

Apoi vor inversa rolurile. Apoi vor discuta împreună despre cum s-au simţit în rolul persoanei care 

a stat jos.  

După terminarea exerciţiului, cursanţii vor oferi feedback în cadrul grupului mare despre diferite 

modalităţi de depăşire a unor astfel de situaţii. 



 
 

 

I.2. Comunicare eficace. Poziţii de viaţă - relaţiile de tip OK-
OK 

Ce înseamnă să fii Ok? 

 Poziţia OK înseamnă „valoarea esenţială” percepută/simţită de o persoană în ea 
însăşi sau în ceilalţi (Stewart şi van Joines, 1987/ White, 1994)) 

Ok = a crede şi a simţi valoare în sine şi în ceilalţi şi a exprima acest lucru în 
comportament 

 "Sunt o fiinţă umană agreabilă, având dreptul de a trăi şi de a-mi satisface nevoile, şi 
tu eşti o fiinţă umană agreabilă, având dreptul de a trăi şi de a ţi se satisface nevoile” 
(Novey, 1994) 

 

I IMm 

 

 

 

 

 Poziţii de viaţă – credinţe despre sine şi ceilalţi pentru a justifica decizii şi 

comportamente (OK Coral, Ernst, 2004) 

Exerciţiul online 2: (30 min) 

Cursanţii vor căuta pe Google conferinţa TED, „5 sfaturi pentru a asculta mai bine” (Julian 

Treasure) şi vor încărca subtitrarea în limba română.  

După ce vor asculta conferinţa TED, cursanţii vor alege un tip de blocaj în comunicare şi vor da 

un exemplu din propria experienţă legat de felul în care acest factor blochează comunicarea şi 

vor propune soluţii pentru a-l depăşi. 

Formatorul va da următorul exemplu pentru a facilita înţelegerea „poziţiei Ok”: 

Fiica Mariei vine de la şcoală plângând, spunând că ceilalţi copii râd de ea pentru că hainele îi sunt cam 

mari. Ea poartă hainele surorii ei.  Profesoara nu face nimic în această situaţie. Maria se gândeşte la 

profesoară: Este o profesoară valoroasă, iubeşte copiii, iar Mariei îi place de ea. Nu îi place 

comportamentul ei. Ea merge la şcoală ca să-i explice profesoarei ce s-a întâmplat şi să-i ceară să 

medieze această situaţie.  

EXERCIŢIUL DE ÎNCĂLZIRE 1: Se va realiza un exercițiu potrivit pentru profilul 

grupului pentru a stimula o atmosfera pozitiva si o participare activă a cursanților 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoria stroke-urilor (Steiner) 

Stroke= unitate de recunoaştere umană (Berne) 
Stroke-uri pozitive 

 Stroke-uri fizice: îmbrăţişări, sărutări, mângâieri, ţinutul de mână, ţinutul în braţe 
 Stroke-uri verbale – despre felul cum arată o persoană, munca sa, calităţile sale…. 
 Acţiuni: oferirea unui cadou, pregătirea mesei, mersul la o petrecere împreună 

Stroke-uri negative 
 Fizice: pălmuire, zgârieturi 
 Verbale: insulte, remarci jignitoare, ironie, intimidare 
 Acţiuni “glume de prost gust”: ascunderea obiectelor unei persoane, sare în cafea… 

Regulile economiei stroke-urilor: 
 Nu oferi stroke-uri pe care ai vrea să le oferi. 
 Nu cere stroke-uri pe care ai dori să le primeşti. 
 Nu accepta stroke-uri pe care ai dori să le accepţi. 
 Nu refuza stroke-uri pe care nu le vrei. 
 Nu îţi oferi stroke-uri singur.  

Nerespectarea economiei stroke-urilor: 
 Oferirea stroke-urilor pe care dorim să le oferim. 
 Cererea şi acceptarea stroke-urilor pe care le dorim. 
 Refuzarea stroke-urilor pe care nu le dorim. 
 Oferirea de stroke-uri nouă înşine.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exerciţiul 3: (20 minute) 

Cursanţii vor face următorul exerciţiu în perechi: 

a. Un participant va oferi un stroke pozitiv verbal celuilalt. Apoi vor schimba rolurile.  

b. Un participant va oferi un stroke negativ verbal celuilalt. Apoi vor schimba rolurile. 

c. Discuţii în cadrul grupului despre cum s-au simţit primind stroke-uri pozitive/ negative.  

 

Formatorul va da exemple pentru fiecare 

poziţie: eu nu sunt ok, tu eşti ok:  

De exemplu, Maria se poate gândi “Nu pot face 

nimic pentru fiica mea. Profesoara este aşa de 

ocupată”. Sentimentul este de neputinţă. 

Acţiunea: nu face nimic 

Eu sunt Ok – tu nu eşti ok:  

Maria se gândeşte: “Profesoara asta nu e bună 

de nimic”. Sentimentul: supărare, ostilitate; 

Acţiune: vorbeşte cu directorul să o concedieze. 

Eu nu sunt Ok- tu nu eşti Ok: “ E inutil. Nu pot 

face nimic, iar profesoara nu mă poate ajuta” 

Sentiment: disperare, inutilitate; Nici o acţiune. 



 
 

 
 
 
 
 

I.3. Abilităţi de comunicare eficace – depăşirea barierelor 
din comunicare 

Abilităţi de ascultare eficace. Cum pot fi dezvoltate 
abilităţile de ascultare eficace 

Ascultare activă 

Ascultarea este un proces activ care necesită participare: se pun întrebări, se oferă 

feedback, se evaluează ceea ce a spus celălalt. 

Ascultarea activă implică: 

 Parafrazarea – înseamnă reformularea cu propriile cuvinte a ceea ce a spus celălalt 

în procesul de comunicare.  

Rolul parafrazării este de a reaminti ce a spus celălalt; de a-l face pe celălalt să se 

simtă înţeles; de a evita neînţelegerile, presupunerile; 

Exemple: „Adică ce spui tu este…”; „Deci te-ai simţit…”; „Stai să văd dacă am înţeles 

bine…”  

„Vrei să spui că…”; „Aşa s-a întâmplat…?” 

 Clarificarea – înseamnă să pui întrebări despre ceea ce spune celălalt pentru a obţine 

mai multe informaţii. 

 Oferirea de feedback fără a judeca, pentru a-l ajuta pe celălalt să înţeleagă efectul 

comunicării sale. 

Reguli pentru a oferi feedback:  

- Să fie imediat 

- Să fie sincer 

- Să fie încurajator 

- Să fie constructiv 

- Să se folosească „eu” în loc de „tu” 

- Să conţină o observaţie despre un COMPORTAMENT specific 

Exerciţiul 4: (15 minute) 
Fiecare participant va scrie pe o bucată de hârtie ce fel de stroke doreşte să primească (verbal – despre 
ceea ce este, ce face, despre calităţile sale…; stroke fizic).  
În grupuri de patru participanţi: 
Fiecare participant îi va cere unei persoane din grup să îi ofere unul dintre stroke-urile scrise pe hârtie.  
Cealaltă persoană are dreptul de a alege să ofere sau să nu ofere un stroke. 
În cadrul discuţiilor de grup, participanţii vor reflecta asupra sentimentelor lor. 
 

Exerciţiul online 3: (1oră) 

Participanţii vor citi „Povestea pufuşorului cald”. 

Apoi vor scrie exemple de posibile dificultăţi care pot apărea datorită regulilor economiei stroke-urilor 

şi vor comenta felul în care acestea pot afecta munca mediatorului.   



 
 

(Mai multe detalii în capitolele despre Comunicarea nonviolentă şi Feedback constructiv) 

De exemplu: „În această situaţie, cred (părerea mea este) că ai folosit cuvinte complicate şi  

poate că cealaltă persoană nu a înţeles” în loc de „Ai greşit” sau „Nu ştii cum să vorbeşti cu 

oamenii!” 

 

 

 

 

 

 

 
 

Online material: 

Blockages in active listening 

 

 

Ascultare cu deschidere şi conştientizare 

Empatie– înţelegere profundă a propriilor experienţe sau a experienţelor trăite de 

celălalt.   

Auto-empatie – conştientizarea propriilor sentimente şi stări interioare; relaţionarea cu 

propriul sine. 

Empatie faţă de ceilalţi: 

Empatie afectivă 

Empatia emoţională (empatia primară, Goleman,2006) – se referă la faptul că o persoană poate simţi 

ea însăşi sentimentele interlocutorului său, percepând semnalele emoţionale nonverbale ale 

celuilalt. „A simţi împreună cu” cealaltă persoană – şi nu neapărat „a simţi pentru” celălalt – este 

premisa pentru compasiune. 

Alţi termei: rezonanţă emoţională (Ekman) 

Empatie cognitivă 

Empatia cognitivă (acurateţe empatică, Goleman,2006 )-  se referă la înţelegerea gândurilor, 

sentimentelor şi intenţiilor celeilalte persoane; înţelegerea punctului de vedere al celuilalt 

(capacitatea de a privi lucrurile din alt punct de vedere).  Alţi termeni: Empatie imaginativă; 

Compasiune 

Compasiunea sau grija empatică (Goleman,2006) se referă nu doar la înţelegerea felului în care 

cealaltă persoană vede lucrurile şi simte în acel moment, ci şi la „a-ţi păsa de ceea are nevoie celălalt 

şi a acţiona în consecinţă”.  

Exerciţiul online 4: Cursanţii vor citi materialul Blocaje în ascultarea activă şi vor da exemple legate de 

cele mai frecvente blocaje în ascultarea activă cu care s-au confruntat şi modalităţi de a le depăşi.  

Exerciţiul 6: (10 minute) + 10 minute feedback şi discuţii 

Cursanţii vor face următorul exerciţiu în perechi: Un cursant va vorbi despre o problemă cu care s-a 

confruntat în viaţa personală/profesională. Celălalt va folosi parafrazarea şi clarificarea pentru a 

înţelege şi a primi mai multe informaţii de la vorbitor. După aceea va oferi feedback despre ceea ce 

a vorbit celălalt. După aceea, cursanţii vor schimba rolurile. După terminarea exerciţiului, cursanţii 

vor oferi feedback în grupul mare despre diferenţele simţite între primul şi cel de-al doilea exerciţiu.   

 

Exerciţiul 5: (10 minute) 

Cursanţii vor face următorul exerciţiu în perechi: Un cursant va vorbi despre o problemă cu care s-a 

confruntat în viaţa personală/profesională. După 2 minute, celălalt cursant va schimba subiectul. 

Când primul cursant încearcă să revină la subiect, celălalt va schimba subiectul din nou. După aceea, 

cursanţii vor schimba rolurile.  

 



 
 

Rolul empatiei:  

 Oferă sentimentul de siguranţă, îmbunătăţeşte înţelegerea şi încrederea reciprocă 

 Deschide şi îmbunătăţeşte procesul comunicaţional 

 Ajută la identificarea propriilor sentimente şi nevoi sau a sentimentelor şi nevoilor celuilalt 

 Informaţiile obţinute în procesul comunicaţional sunt mai complete şi valoroase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empatie non-verbală: o poziţie a corpului aplecat înainte sau braţe deschise, contact vizual, 
a da din cap aprobator, o voce caldă 

Empatie verbală: “Înţeleg ce simţi, … prin ce treci….,” 

“Îţi înţeleg modul de gândire…, perspectiva…, poziţia…” 

“Înţeleg de ce anume ai nevoie… sau/şi motivul pentru care ai nevoie de asta…” 

 

Exerciţiul 7: (15 minute)  

Cursanţii îşi vor imagina că o persoană ţipă la ei, spunând: „Nu vreau să te ascult”. Cursanţii vor 

observa tensiunea corporală, respiraţia, sentimentele şi nevoile care se ivesc. După terminarea 

exerciţiului vor oferi feedback în grupul mare. 

1 
2 3 

4 

5 
6 
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Conştientizarea emoţiilor – pentru a îmbunătăţi 
comunicarea 

Indicii pentru identificarea sentimentelor – expresii faciale, postura corpului, gesturi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 T

TRISTEŢE: capul aplecat, umerii lăsaţi, lacrimi sau ochi umezi, colţurile gurii lăsate în 

jos, posibil tremurat al buzelor. 

 SUPĂRARE: sprâncenele lăsate şi împreunate, privire severă, dinţii încleştaţi, muşchii 

braţelor încordaţi.  

 TEAMĂ: transpiraţie rece, ochii larg deschişi, mâini reci, posibil tremurat al dinţilor, 

inima bate repede, genunchii tremură, stomacul se strânge.  

Materiale video cu Paul Ekman.  

https://www.youtube.com/watch?v=-PFqzYoKkCc (dezvăluirea emoţiilor) 
https://www.youtube.com/watch?v=e2EAD-b7zIM (microexpresii dispreţ, dezgust) 
https://www.youtube.com/watch?v=J9i-9_QuetA (rolul gesturilor în emoţii şi decepţii Ekman) 
https://www.youtube.com/watch?v=Gaj3Xl9vasc (limbajul trupului şi indicii nonverbale în comunicare)  

 
Exerciţiul 8: Identificarea emoţiilor (15 min) 

Cursanţii se vor uita la un film sau la poze înfăţişând emoţii şi vor identifica indiciile pentru diferite emoţii. 

Exerciţiul online 5: 

(30min) Cursanţii vor căuta pe youtube materialul cu Joe Berry la TEDxExeter, Disarming with empathy 

(Dezarmare cu empatie) şi vor scrie un eseu despre rolul empatiei în conflicte. 

https://www.youtube.com/watch?v=-PFqzYoKkCc
https://www.youtube.com/watch?v=e2EAD-b7zIM
https://www.youtube.com/watch?v=J9i-9_QuetA
https://www.youtube.com/watch?v=Gaj3Xl9vasc


 
 

Auto-dezvăluire. Cum pot fi dezvoltate abilităţile de auto-
dezvăluire. 

Auto-dezvăluire – comunicarea de informaţii despre sine. 

Dezvăluirea se poate face prin comunicare nonverbală (tonul vocii, gesturi, postură). 

Informaţiile se referă la cunoştinţe noi despre sine şi nu o repetare a unor teme vechi. 

Informaţiile pot include fapte, gânduri, sentimente sau nevoi din trecut sau prezent.  

 

 

 
 

Exerciţiul online6 (1 oră): Cursanţii vor urmări materialul video de la  

https://www.youtube.com/watch?v=Gaj3Xl9vasc 

şi vor descrie indiciile pentru identificarea emoţiilor 

https://www.youtube.com/watch?v=Gaj3Xl9vasc


 
 

 

Fereastra Johari are patru zone: 

1. informaţii despre propria persoană cunoscute atât de persoana în cauză cât şi de 

ceilalţi – zona deschisă, sinele deschis, zona liberă, sinele liber, sau 'arena'. Sinele 

Deschis conţine acţiuni şi afirmaţii conştiente. 

2. informaţii despre propria persoană necunoscute de aceasta dar cunoscute de ceilalţi 

– zona oarbă, sinele orb, sau 'punctul mort'. Sinele orb conţine obiceiuri, strategii, 

mecanisme de apărare pe care persoana în cauză nu le conştientizează dar care pot 

fi cunoscute de ceilalţi.  

3. informaţii despre sine cunoscute de persoana în cauză dar necunoscute de ceilalţi – 

zona ascunsă, sinele ascuns, zona evitată, sinele evitat sau 'faţada'. Sinele Ascuns 

include gânduri, sentimente, fapte, nevoi pe care le ţinem doar pentru noi înşine.   

4. informaţii despre sine necunoscute atât persoanei în cauză cât şi celorlalţi  - zona 

necunoscută sau sinele necunoscut. Sinele necunoscut include procese inconştiente 

şi subconştiente.  

Mutarea observaţiilor, sentimentelor, gândurilor, nevoilor din zona Ascunsă în zona 

Deschisă înseamnă auto-dezvăluire.  

Observaţiile, sentimentele, gândurile, nevoile sunt mutate dintr-o zonă în alta de-a 

lungul unei zile (de exemplu) în funcţie de persoana cu care interacţionăm. Cât de mult 

dezvăluim despre noi înşine nu este o cantitate fixă. O auto-dezvăluire sănătoasă 

înseamnă să ştim când/ce să spunem şi cui.  

 

 

 

 



 
 

De exemplu: 

Când vorbim cu un prieten 

 

 

 

 

 

 

Când vorbim cu un ofiţer de la Poliţia Rutieră  

 

 

Beneficiile auto-dezvăluirii: 

 O mai bună cunoaştere a propriei persoane 

 Relaţii apropiate cu ceilalţi 

 O mai bună comunicare 

 Mai puţină energie consumată pentru a ţine informaţiile despre propria persoană 

ascunse 

 

Tipuri de auto-dezvăluire 

 Auto-dezvăluire de informaţii, fapte din prezent sau trecut.  

 Auto-dezvăluire de gânduri, sentimente, nevoie din trecut sau viitor 

 Împărtăşire de gânduri, sentimente, nevoi „aici şi acum” (prezent) 

 

De exemplu: „Când eram copil, tatăl meu nu îmi dădea voie să invit acasă colegi care 

aveau altă religie decât mine”. (fapt) Mă supăra foarte tare acest lucru şi mi-era 

teamă să nu fiu pedepsit din cauza asta. (sentimente din trecut) 

Acum mă gândesc că suntem cu toţii egali, oricare ar fi religia pe care o avem 

(gânduri din prezent). Îmi fac griji pentru viitorul copiilor mei. (sentimente raportate 

la viitor). Când copiii mei merg la şcoală, uneori sunt hărţuiţi de colegii lor. (fapte din 

prezent). Trebuie să fac ceva. Voi merge să vorbesc cu directorul şcolii. (nevoi din 

prezent şi raportate la un viitor apropiat).  

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 10: (15 min) 

Cursanţii  vor face următorul exerciţiu în perechi: Un cursant va vorbi despre o problemă legată de 

discriminare cu care s-a confruntat recent. Celălalt cursant îşi va exprima empatia verbal şi nonverbal şi va 

dezvălui ceva despre sine.  

 

Open Self 

Hidden Self 

Blind Self 

UnknownS

elf  

Open Self Blind Self 

Hidden Self Unknown 

  Self 

Exerciţiul 9: (15 min) 

Cursanţii vor face următorul exerciţiu în perechi: Un cursant va vorbi despre o problemă din viaţa sa. 

Celălalt cursant îşi va exprima empatia verbal şi nonverbal  + auto-dezvăluire.   



 
 

 

Exprimare 

Patru tipuri de exprimare: 

Observaţii –  prezentarea informaţiilor obţinute prin intermediul simţurilor, fără a face 

speculaţii, deducţii sau a trage concluzii. Afirmaţiile vor reflecta ceea ce  persoana a văzut, 

auzit, citit sau experimentat.   

EVALUĂRI OBSERVAŢII 

Rareori faci ce îţi cer. Ultimele trei dăţi când ţi-am cerut să faci 
ceva, te-am auzit spunând că nu vrei să faci 
ce ţi-am cerut. 

Întârzie frecvent. În ultima săptămână am văzut că a întârziat 
de două ori. 

Eşti prea generos. Când văd că îţi dai banii de prânz străinilor 
cred că eşti prea generos.  

 

Gânduri – concluzii bazate pe observaţii, fără a emite judecăţi de valoare (bun/rău, 

corect/ incorect) sau prejudecăţi.  

 

Gânduri bazate pe PREJUDECĂŢI Gânduri bazate pe OBSERVAŢII 

Vecinul meu e rău. Cred că săptămâna trecută vecinul meu a 
uitat (presupunere) să scoată gunoiul din 
curte şi acum miroase.  

 

Sentimente – exprimarea sentimentelor (bucurie, teamă, supărare/ frustrare, ruşine, 

vinovăţie…) fără alte aspecte (flexibilitate, rigiditate, evaluări despre sine şi alţii etc.) 

Deosebirea dintre sentimente şi non-sentimente 

 

Sentimente  Non-sentimente 

trist Neimportant – reflectă gânduri despre sine 

îngrijorat Neînţeles – evaluarea nivelului de înţelegere 
al celuilalt 

trist, îndurerat Ignorat – interpretarea acţiunilor celuilalt 

teamă, trist, supărat Abandonat, respins, manipulat, neapreciat 

Frustrat, dezamăgit Inadecvat – gânduri despre sine 

 

Vocabularul sentimentelor: supărare, frustrare, silă, dispreţ, tristeţe, mirare, disperare, ură, 

speranţă, ruşine, bucurie, teamă, anxietate, vină, plăcere etc.   

 

 

 

 



 
 

Nevoi – exprimarea nevoilor fără contaminare.  

De exemplu:  

Nevoie contaminată de judecăţi: „De ce nu te porţi ca o fiinţă umană?”, în loc de „Am 

nevoie să-ţi exprimi sentimentele mai des”.  

Nevoie contaminată de sentimente: ţipând cu supărare „Am nevoie să merg acasă… Mă 

doare capul”, în loc de „Sunt supărat pentru că nu mă implici în discuţiile tale. Vreau sa iau 

parte la” 

 

Judecăţile, critica, interpretările, etichetarea celorlalţi, toate sunt modalităţi nepotrivite de 

exprimare a nevoilor şi valorilor. Exprimându-ne nevoile prin critică există şansa ca ceilalţi să 

răspundă adoptând o poziţie de apărare.  

Relaţionarea sentimentelor cu nevoile creşte şansa de a ne face auziţi de ceilalţi şi de a ni se 

satisface nevoile.  

Mesajele complete includ toate cele patru tipuri de exprimări. 

Exemplu: „Văd (observ) că spui foarte puţine lucruri despre tine şi atunci când o faci, 

vorbeşti pe un ton indiferent (OBSERVAŢIE). Pe baza acestui lucru aş putea crede 

(presupunere) că nu-ţi pasă, că nu simţi nici o emoţie, (GÂNDURI) şi mă simt rănit 

(SENTIMENTE) şi am nevoie să spui mai multe lucruri despre tine (NEVOIE)”.  

 

Reguli de exprimare eficace (material opţional)  

 Pentru o exprimare eficace, mesajul trebuie să fie direct, imediat, clar, sincer, 

încurajator 

 

 Mesaj direct – o comunicare directă înseamnă: 

 Presupunerea că cealaltă persoană nu poate „să citească gânduri” şi nu are nici cea 

mai vagă idee care ne sunt gândurile, nevoile, sentimentele  

 Exprimarea întregului mesaj şi nu doar a unei părţi din el presupunând că ceilalţi vor 

ghici ceea ce nu am exprimat.  

 

 Mesaj imediat 

Comunicarea imediată are două avantaje: 

 Atunci când comunicăm imediat o idee, ceilalţi vor învăţa să se adapteze la ea în 

mod corespunzător 

 Intimitate sporită în cadrul relaţiilor 

  

 Mesaj clar – înseamnă o reflexie completă şi exactă a propriilor gânduri, sentimente, 

nevoi, observaţii.   

Blocaje în exprimarea unor mesaje clare:  

 Ascunderea exprimării unei nevoi reale în spatele unei întrebări 

 Nepotrivire sau contradicţie între mesajele verbale şi cele nonverbale 



 
 

 Neconştientizarea nevoilor şi sentimentelor 

 Distincţie neclară între observaţii şi judecăţi, valori, păreri, teorii.  

 Mesaj sincer – scopul declarat al comunicării este identic cu scopul real al 

comunicării. Nu există mesaje ascunse.  

 Mesaje încurajatoare 

Blocaje în exprimarea unor mesaje încurajatoare: 

 Etichete universale: prost, idiot, egoist, incompetent… 

 Sarcasm 

 Comparaţii negative cu celălalt 

 Ameninţări  

 Jocuri de genul câştigi/pierzi sau corect/incorect  

 

MODEL DE COMUNICARE NONVIOLENTĂ 

Modelul de CNV are patru componente: 

1.OBSERVAŢIA: (fără judecăţi sau interpretări) 

„Când observ (acţiuni concrete) …………….” 

2. Exprimarea de SENTIMENTE:  

„MĂ SIMT (în ceea ce priveşte aceste acţiuni)……... 

3.Exprimarea de NEVOI (relaţionate cu sentimentele) 

„pentru că am nevoie să ………” 

4.CERINŢĂ: acţiuni concrete dorite de la cealaltă persoană 

“Vrei să……” 

De exemplu: Când văd zăpada din faţa casei tale (observaţie fără judecăţi), mă simt frustrat, 

pentru că am nevoie să mă simt în siguranţă când merg pe stradă. Mi-e teamă ca fiul meu să 

nu cadă. Vrei să mături zăpada? 

Observaţie contaminată de judecăţi: această familie nu îşi curăţă niciodată zăpada! Sunt aşa 

de leneşi! 

 

 



 
 

Formularea cerinţei: 

 Folosirea limbajului Acţiunilor Pozitive atunci când se cere ceva. 

De exemplu: „Am nevoie să revizuieşti aceste documente înainte 

de ora 12”, în loc de „Vreau să nu mai faci greşeli.”  

 

 Folosirea unor cuvinte concrete de acţiune în locul unor termeni 

vagi, abstracţi, ambigui 

De exemplu: „Am nevoie să îmi răspunzi la email-uri de două ori 

pe săptămână”, în loc de „Vreau să dai dovadă de responsabilitate 

din partea ta.” 

 

 

Exerciţiul 11: (15 min) 

Formatorul va da cursanţilor o listă cu afirmaţii. Cursanţii vor încercui observaţiile care nu includ 

evaluări. Apoi vor discuta împreună despre diferenţele dintre observaţii şi evaluări. 

Lista:  

1. Profesoara s-a supărat pe mine fără nici un motiv. („fără nici un motiv” 

este o evaluare; ) 

2. Ieri, colega din faţa mea şi-a ros unghiile în timp ce formatorul vorbea 

(observaţie) 

3. Directorul nu mi-a cerut părerea în timpul şedinţei. (observaţie) 

4. Mediatorul şcolar este un om bun. (evaluare – om bun) 

5. Ana lucrează prea mult (evaluare – prea mult) 

6. Paul este agresiv (evaluare) – Observaţie: Paul şi-a lovit soţia ieri 

7. Horea a ajuns primul la serviciu săptămâna asta (observaţie) 

8. Deseori colegul meu uită să închidă uşa (evaluare – deseori) 

9. Directorul se plânge când vorbesc cu el. (se plânge – evaluare generală) 

 



 
 

Lista:  

Simt că ar trebui să ştii asta (folosirea lui „simt” în loc de „cred”) 

Mă simt un ratat (folosirea lui „simt” în loc de „cred”) 

Sunt tristă că ieri ai plecat înainte să îmi termin discursul 

Simt că vorbesc cu pereţii (folosirea lui „simt” în loc de „cred”) 

Mă simt inutil (folosirea lui „simt” în loc de „cred”) 

Sunt frustrat când şeful ţipă la mine 

Mi-a fost teamă când mi-ai spus că e posibil să îmi pierd slujba din cauza situaţiei economice 

Simt că Ana e iresponsabilă (folosirea lui „simt” în loc de „cred”) 

Simt că Ionuţ are tendinţa să manipuleze (folosirea lui „simt” în loc de „cred”) 

Mă bucur că vii la întâlnire  

 

Lista: 

Vreau să mă înţelegi (să mă înţelegi nu este o acţiune specifică) 

Am nevoie să îmi spui un lucru pe care l-am făcut şi pentru care mă apreciezi (cerinţă clară) 

Am nevoie să îmi spui ce ai auzit că am spus ieri la şedinţă (cerinţă clară) 

Aş vrea să ai mai multă încredere în tine (încrederea nu reprezintă o cerinţă clară) 

Vreau să baţi înainte de a intra în biroul meu (cerinţă clară) 

Vreau să nu mai bei (cerinţă negativă, nu e clar ce anume doreşte vorbitorul) 

Vreau să fii sincer cu mine în legătură cu şedinţa de ieri (sincer nu este o acţiune specifică) 

Vreau să conduci în limita de viteză (cerinţă clară) 

Vreau să te cunosc mai bine (să te cunosc mai bine nu e o acţiune specifică) 

Vreau să îmi spui ce simţi faţă de ceea ce tocmai am spus şi ce anume pot face altfel 

(cerinţă clară) 

Aş vrea să îmi respecţi intimitatea (respectul nu este o acţiune specifică) 

Aş vrea să pregăteşti şedinţa mai des (mai des nu e specific) 

Aş vrea să urmezi un curs de formare asertivă (cerinţă clară) 

 

 

 

 

Exerciţiul 12: (15 min) 

Formatorul va da cursanţilor o listă de cuvinte. Cursanţii vor încercui afirmaţiile care exprimă 

sentimente. Apoi vor discuta împreună despre modalităţi de identificare a sentimentelor. 

Exerciţiul 13: (15 min)  

Formatorul va da cursanţilor o listă de afirmaţii. Cursanţii vor încercui afirmaţiile care reflectă o 

cerinţă clară pentru o acţiune specifică. Apoi vor discuta împreună despre modalităţi de 

exprimare a unei cerinţe specifice.   



 
 

Exprimarea supărării/ mâniei 

 Deosebirea dintre stimul şi cauza supărării. Cealaltă persoană sau situaţia în 

sine nu este responsabilă de supărarea/mânia noastră. („el, ea, tu, ei m-au 

supărat când au făcut/ spus asta”). Comportamentul celeilalte persoane 

poate fi un stimul pentru supărare, iar cauza este nevoile noastre 

nesatisfăcute. 

Conectându-ne la nevoile noastre şi exprimându-le urmând paşii CNV, ne 

vom exprima supărarea în mod adecvat, prevenind conflictele.  

  

De exemplu: „Când ai intrat în cameră şi ai început să vorbeşti cu ceilalţi, iar 

pe mine nu m-ai băgat în seamă, iar apoi ai făcut o remarcă despre romi, m-

am simţit frustrat. Am nevoie să fiu tratat în mod egal. Vrei să mă implici în 

discuţiile voastre?” 

 

 

 

 

 

 

 

  

Exerciţiul online 7:(1 oră) 

Cursanţii vor da 2 exemple de conflict din viaţa lor. Cursanţii vor scrie o pagină despre felul 

în care pot preveni conflictele folosind empatia şi modelul comunicării nonviolente.  



 
 

Exerciţiul online 8: (30 min) Exerciţiu în perechi de 2:  Cursanţii îşi vor crea un cont pe 

moodle.speakapps.org. Vor da clic pe Speakapps Resources şi vor alege opţiunea video chat room 1 

and 2. Timp de 5 minute cursanţii vor comunica nonverbal unii cu alţii. Pot folosi gesturi, expresii 

faciale, dar fără cuvinte. Apoi vor vorbi despre ceea ce au înţeles din mesajul nonverbal şi despre 

importanţa comunicării verbale şi nonverbale. 

 

Comunicarea verbală şi nonverbală   
Înţelegerea limbajului corporal este esenţială, deoarece peste 90% dintr-un mesaj se 

transmite prin comunicare nonverbală. Albert Mehrabian (1981) a descoperit că impactul 

total al unui mesaj este produs de: 

 Cuvinte 7% 

 Componenta vocală a mesajului (volum, înălţime, ritm, rezonanţă, articulare) 

 Limbaj corporal (expresii faciale, postură) 

Există două modalităţi de a comunica nonverbal: limbaj corporal (expresii faciale, gesturi, 

postură) şi relaţii spaţiale (distanţa dintre persoane în timpul comunicării).  

 

Neconcordanţă între cuvinte şi indicii nonverbale 

Neconcordanţă între elementele limbajului nonverbal 

 

Multe afirmaţii au două niveluri de înţeles 

 Comunicarea informaţiilor de bază prin intermediul cuvintelor (mesajul social) 

 Metamesaje (mesaje ascunse) – transmiterea de atitudini, gânduri, nevoi şi 

sentimente (mesajul psihologic) 

Exemple: 

„După părerea mea”  

 Dacă accentul este pe cuvântul „părerea” – mesajul este „e ok să nu fii de acord” 

 Dacă accentul este pe cuvântul „mea”” – mesajul est „ascultă şi nu mă contrazice” 

 

Afirmaţie Mesaj ascuns 

E doar un joc Ceva nu e în regulă cu tine. O iei prea în 
serios 

Bineînţeles că vei vrea să vii Ceva nu e în regulă cu tine dacă  nu vrei să vii 

Încă eşti aici? Nu ar trebui să fii aici 

Ai făcut tot posibilul, sunt sigur Nu sunt sigur că ai făcut tot posibilul 

Acum ce mai vrei? Ceri prea mult. Îmi pui răbdarea la încercare 

 

 

Exerciţiul 14 (15 min): 

În perechi, participanţii vor da un exemplu din propria experienţă de comunicare cu o persoană dintr-o 

instituţie publică şi un exemplu de comunicare cu un membru al comunităţii de romi în cadrul cărora e 

posibil să identifice afirmaţia şi mesajul ascuns  



 
 

 

 

Intenţii ascunse – Jocuri psihologice (Berne, 1964) 

Joc: „De ce nu”….”Da, dar” – descriere 

Ana este asistent social. Un bărbat rom vine şi spune: „Mă tem că tocmai s-a întâmplat 

ceva groaznic.” 

Ana: Cu ce pot să vă ajut?(Ana începe în poziţia de Salvator) 

Ion: “Nu ştiu” (umerii îi sunt lăsaţi, ochii trişti, oftează) (Ion începe în poziţia de Victimă) 

Ana: De ce nu căutăm împreună în ziar să vedem dacă nu găsim o cameră de închiriat? 

Ion: Da, dar nu am destui bani 

Ana: Sunt sigură că pot să găsesc pe cineva care să vă ajute cu banii 

Ion: Da, dar… nu vreau mila nimănui 

Ana: Dar dacă găsim o cameră într-un internat pentru o perioadă? 

Ion: Da, dar chiar nu cred că pot să stau cu alţi oameni, simţindu-mă cum mă simt. 

După un moment, Ana nu mai ştie ce să zică. Ion oftează adânc, se ridică şi pleacă.  

 

Confuzie:Ana se întreabă ce s-a întâmplat. 

La sfârşit, se simte tristă şi crede că nu ştie cum să ajute oamenii. (sfârşeşte în poziţia de 

Victimă)  

Bărbatul rom este supărat, gândind: „Am ştiut că nu va putea să mă ajute!” (sfârşeşte în 

poziţia de Persecutor) 

 

 Mesajul social al jocului: „De ce nu?… Da, dar” 

 Mesajul psihologic: Îţi voi oferi sfatul meu, dar ştiu că îl vei refuza 

Îţi cer sfatul, dar ştiu că nu mă va ajuta. 

 

Caracteristicile jocurilor  
1. Jocurile sunt repetitive 

2. Jocurile se joacă fără a fi conştienţi 

3. Jocurile îi fac până la urmă pe „jucători” să experimenteze sentimente din trecut 

4. Jocurile presupun un schimb de stroke-uri negative 

5. Jocurile presupun un schimb de mesaje la două niveluri: 

Exerciţiul 15: (15 min) Formatorul „se va juca”cu participanţii jocul „Da, dar”. Formatorul va cere sfaturi 

participanţilor în ceea ce priveşte… La fiecare sfat oferit, formatorul va răspunde cu „Da, dar…” La sfârşit, 

participanţii vor fi întrebaţi cum s-au simţit şi la ce s-au gândit atunci când formatorul le-a respins sfatul.   

Ca alternativă, în loc să se joace jocul cu participanţii, formatorul poate da următorul exemplu în care 

protagoniştii sunt un asistent social şi Ion. 

 

Discuţii în grup despre poziţiile de Salvator, Victimă, Persecutor, rolul şi caracteristicile jocurilor.  

 



 
 

 Nivelul social (nivel deschis) reprezentat de cuvinte 

 Nivelul psihologic (nivel închis) reprezentat de indiciile nonverbale 

În cadrul jocurilor, există o neconcordanţă între nivelul social şi cel psihologic. 

6. Jocurile includ un moment de confuzie sau surprindere, atunci când se întâmplă 

ceva neaşteptat.  

 

 

Triunghiul dramatic (Karpman, 2007) 

 
De fiecare dată când oamenii joacă jocuri, îndeplinesc unul dintre rolurile de Persecutor, 

Salvator, Victimă 

 

 
Persecutorul (eu sunt OK tu nu eşti OK) este cel care îi înjoseşte şi discreditează pe ceilalţi. 

Persecutorul îl vede pe celălalt ca fiind inferior şi ne-ok. Persecutorul desconsideră 

valoarea şi demnitatea celuilalt.  

Salvatorul (eu sunt OK tu nu eşti OK) de asemenea îl vede pe celălalt ca fiind inferior şi ne-

ok. Acesta oferă ajutor, gândindu-se: „Trebuie să îi ajut pe ceilalţi pentru că nu sunt 

suficient de buni ca să se ajute singuri”. Salvatorul desconsideră abilitatea celuilalt de a 

gândi singur sau de acţiona din proprie iniţiativă.  

Victima (eu nu sunt ok tu eşti ok) se desconsideră şi simte că nu e ok. Victima care caută 

un Persecutor este de acord cu Persecutorul, se desconsideră şi se vede ca o persoană 

care merită să fie respinsă şi neapreciată. Victima care caută un Salvator crede că are 

nevoie ca Salvatorul să îl/o ajute să gândească, acţioneze şi să ia decizii. O victimă crede 

că „nu pot să mă descurc singur(ă)”. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Formatorul va da exemple de roluri jucate în jocul „Da, dar” 

 

 PERSECUTOR SALVATOR VICTIMĂ 

REALITATE Acţionează în 
propriul interes 

Îşi exprimă grija pentru 
celălalt 

Suferă 

DESCONSIDERĂ Sentimentele şi 
importanţa 
persoanei 
 

Abilitatea celuilalt de: 
A gândi şi rezolva 
probleme 
A evalua situaţia 
A acţiona şi cere ajutor 
 
Ceea ce vrea celălalt 
 

Propria abilitate de a rezolva 
probleme 
 

COMPORTAMENT Îi pedepseşte pe 
ceilalţi 
Ceilalţi suferă 
 

Preia conducerea 
Este cel care gândeşte şi 
rezolvă problemele 
Face mai mult decât 
trebuie 
Face lucruri pe care nu 
vrea să le facă 
 

Acţionează ca şi cum nu ar avea 
resursele necesare pentru a-şi 
rezolva problema 
Acţionează ca şi cum neputinţa 
sa este atât de acută încât îl/o 
împiedică să-şi rezolve 
problemele (nu gândeşte şi simte 
în acelaşi timp) 
Nu îşi foloseşte propriile abilităţi 
de gândire şi rezolvare a 
problemelor 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

Exerciţiul 16 (20 min): Participanţii vor juca un joc în grupuri de 4 (2 jucători şi 2 observatori).  

Descrierea jocului „Cusururi”:  jucătorul 1 va găsi tot felul de cusururi în celălalt, criticându-i 

aspectul, munca , şi aşa mai departe. La sfârşitul jocului, acesta se va simţi respins de persoana pe 

care a criticat-o.  

 

Ghid pentru jucători: 

Directorul şcolii: Te-am rugat să faci 3 copii, nu 2! Nu eşti în stare să faci ceva simplu! 

Secretara oftează şi priveşte în jos. 

După 2 minute, directorul ţipă din camera de alături: Eram sigur! În acest raport 

dactilografiat ieri am găsit 3 greşeli! 

Secretara, cu o voce joasă şi capul în jos: Îmi pare rău. 

Directorul (după 1 minut) Te-ai ocupat de înlocuirea cartuşului de cerneală la 

imprimantă? Ţi-am spus să o faci ieri! 

Secretara (oftând): O sa sun azi, domnule! 

După 10 minute, secretara îi aduce cafeaua directorului. Când pleacă din birou, uită să 

închidă uşa. 

În biroul secretarei intră mediatorul şcolar şi întreabă dacă directorul este bine dispus 

sau prost dispus. Secretara face un semn că e prost dispus. Apoi spune tare: Nici nu mă 

mir că nu are mulţi prieteni! 

Directorul aude comentariul şi îşi spune în sine: Da, bine. Toată lumea mă bârfeşte.  

 

Observatorii vor observa modul în care reacționează cei doi implicați în jocul phihologic. În 

grupurile mici se va discuta despre sentimentele participanţilor şi modalităţi de a ieşi din 

joc.  

Exerciţiul 9: (1 oră) 

Participanţii vor citi un material de pe platforma „Tipuri de jocuri psihologice” (“Types of 

psychological games”) şi vor discuta pe forum despre exemple similare din propria experienţă, filme 

sau cărţi.  



 
 

 

Tipuri de jocuri psihologice 
Jucătorul din jocul „Dacă n-ai fi tu…” se plânge celorlalţi că aceştia sunt un obstacol în 

calea realizării a ceea ce-şi doreşte. De exemplu: Dacă n-ai fi tu… aş putea avea o carieră”. 

În jocul „Da, dar”, jucătorul începe prin a cere sfaturi, dar le refuză rând pe rând. 

Schimbarea apare atunci când jucătorul care dă sfaturi nu mai are nici un sfat de dat, iar 

celălalt jucător se simte respins.  

„Fă ceva pentru mine” este un joc în care cineva încearcă să-i manipuleze pe ceilalţi să 

facă ceva în locul său. De exemplu: o persoană care spune că nu ştie cum să găsească soluţii, 

face lucrurile într-un mod neglijent, invitându-i astfel pe ceilalţi să gândească şi să facă 

lucrurile în locul său.  

Triunghiul câştigătorului (Choy, 1990) – conceptul triunghiului 

câştigătorului va fi abordat în Modulul II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CARING VULNERABLE 

 



 
 

 

 

 

Cum să oferi feedback constructiv 

 Feedback de tip sandwich: 

 Afirmaţie pozitivă 

(sublinierea punctelor tari) 

 Sugestie pentru 

îmbunătăţire 

◦ Comportament 

bazat pe observaţie, 

nu judecată 

 Afirmaţie pozitivă 

(sublinierea punctelor tari şi 

a rezultatelor care pot apărea dacă se face îmbunătăţirea sugerată) 

 

 ASERTIV GRIJULIU VULNERABIL 

REALITATE Acţionează în propriul 
interes, fără a pedepsi 
 

Îşi exprimă grija 
pentru celălalt 

Suferă 

ABILITĂŢI Asertivitate Ascultare activă 
Auto-conştientizarea 
(nevoi, sentimente) 
 

Rezolvarea problemelor 
Auto-conştientizare 

COMPORTAMENT Cere ce doreşte 
Spune nu atunci când 
nu îşi doreşte ceva 
Face schimbări pentru 
a-şi satisface nevoile 
Nu îi pedepseşte pe 
ceilalţi  

Nu gândeşte pentru 
celălalt 
Nu preia conducerea 
decât dacă i se cere 
acest lucru (şi dacă 
doreşte) 
Nu face mai mult 
decât trebuie 
Conştientizare – nu 
face lucruri pe care nu 
vrea să le facă 
 

Foloseşte abilităţile de 
gândire şi rezolvare a 
problemelor 
Conştientizare – îşi 
foloseşte propriile 
sentimente ca date 
pentru rezolvarea 
problemelor 
 



 
 

 

Formatorul poate da următorul exemplu pentru a facilita înţelegerea: 

Afirmaţie pozitivă: 

Ai investit multă energie în redactarea acestui CV. Apreciez asta. Îmi place formatul 

pe care l-ai ales.  

Sugestie pentru îmbunătăţire: 

Sunt câteva lucruri care ar putea fi îmbunătăţite – şi anume, (a) formatul (b) 

recomandările finale. Formatul nu e uniform – unele părţi sunt redactate în Arial, iar 

altele în Times New Roman. Într-un CV e bine ca formatul să fie uniform. De 

asemenea, trebuie să dai detalii despre abilităţile tale de utilizare a calculatorului şi 

competenţele lingvistice.  

Afirmaţie pozitivă: Până acum ai făcut treabă bună. Dacă adaugi şi ceea ce ţi-am 

sugerat, angajatorii vor avea o imagine completă despre tine.  

 

 

 

 

Exerciţiul 18: (15 min) 

Cum să oferi feedback constructiv – în grupuri de 4 (2 participanţi, 2 observatori) 

Participanţii vor oferi feedback constructiv în următoarea situaţie: 

Un părinte rom trebuie să-i ofere feedback constructiv unui profesor în cadrul unei şedinţe la 

şcoală. Un participant este părintele rom, iar celălalt este profesorul; după aceea vor schimba 

rolurile.  

Observatorii vor oferi feedback constructiv despre felul în care au interacţionat participanţii.  

Exerciţiu pentru dezvoltarea competenţei digitale: (1hour) 

Participanţii vor crea un poster pe tema: „Opriţi critica, folosiţi feedbackul constructiv!”, 

folosind opţiunile din meniul Insert text boxes, pictures, shapes  din Word sau template-uri 

(File/New/Available templates) din Word 2010.  

De exemplu, pot folosi cei 6 paşi pentru formularea unei critici constructive de 

la http://personalexcellence.co/blog/constructive-criticism-manifesto/ 

Exerciţiul online 10 (30 min): Participanţii vor scrie un email adresat autorităţilor publice care 

să conţină feedback constructiv.   



 
 

Comunicarea asertivă. Cum să răspunzi la critică. 

Cum să faci faţă criticii – cum să primeşti un stroke negativ: 

 Evitând să te aperi. De exemplu: „Ştii, nu te-am salutat pentru că nu aveam ochelarii”  

 Evitând să răspunzi cu critică („Tu niciodată nu saluţi pe nimeni”) sau cu violenţă 

(Idiotule! Cum îndrăzneşti?) 

Modalităţi de a răspunde la critică: 

 Diferenţierea între „sâmburele de adevăr” şi exagerarea conţinută de critică 

(niciodată, nimic, întotdeauna, totul…): „E adevărat că uneori nu salut oamenii” ca 

răspuns la „Niciodată nu saluţi oamenii!” 

 Acceptarea „sâmburelui de adevăr” conţinut de critică: „Da, e adevărat”/ „E posibil… 

/ Uneori nu salut dimineaţa. Sunt cam morocănos dimineaţa.”  

Recunoaşterea adevărului conţinut de critică se poate face în trei moduri: 

1.  „Ai dreptate, e adevărat” (exprimarea acordului) 
2. „Da, e posibil să ai dreptate” (exprimarea posibilităţii acordului) 
3. „Da, în principiu ai dreptate” (exprimarea acordului, în principiu) 

 

 Acceptarea adevărului conţinut de stroke-ul negativ fără sentiment de vinovăţie.  
 

Example:  

- critică: „Mergi ca o gâscă”. Răspuns:”M-am văzut şi eu. Merg cam ciudat, 

nu-i aşa?” 

- critică: „Oh, doamne! În rochia asta arăţi ca o ţărancă! Răspuns: „Exact de 

ce mă temeam! Stilul acesta nu mi se potriveşte, aşa-i?”  

- critică: „Nu te-ai descurcat deloc!” Răspuns: „E adevărat, nu prea ştiu cum 

să procedez”  

 

 Întrebarea celuilalt despre obiectul criticii  

Example: 

- Critică: „Te-ai purtat complet nepotrivit!” 

Răspuns:„Ce anume te-a deranjat la comportamentul meu?” „De ce anume ai 

nevoie de la mine?”Întrebările sunt puse cu sinceritate şi nu cu sarcasm.  

 

- Critică: „Nu arăţi bine azi!”  

- Răspuns: „Ce vrei să spui? Nu arăt bine în hainele astea sau par bolnavă?”  



 
 

 

Exerciţiul online 11 (1 oră): Cursanţii vor căuta în Wikipedia informaţii despre comportamentul asertiv, 

comportamentul pasiv şi violenţă. Cursanţii vor scrie un eseu despre rolul asertivităţii în prevenirea 

conflictelor. 

Exerciţiul online 11 (1 oră): Cursanţii vor citi despre cele 10 drepturi asertive şi vor posta pe platformă 

200 de cuvinte despre aplicarea acestor drepturi în slujba de mediator.  

 

ZECE DREPTURI ASERTIVE  

1. „Ai dreptul să-ţi judeci propriile comportamente, gânduri şi emoţii şi să-ţi asumi responsabilitatea 

pentru iniţierea lor şi consecinţele acestora asupra ta.” 

2. „Ai dreptul să nu oferi nici un motiv sau scuză care să-ţi justifice comportamentul.” 

3. „Ai dreptul să decizi dacă eşti responsabil pentru a găsi soluţii la problemele altor persoane.” 

4. „Ai dreptul să te răzgândeşti.” 

5. „Ai dreptul să faci greşeli – şi să fii responsabil pentru ele.” 

6. „Ai dreptul să spui, ‘Nu ştiu’.” 

7. „Ai dreptul să fii independent de bunăvoinţa celorlalţi înainte de a avea de-a face cu ei.” 

8. „Ai dreptul să fii ilogic în luarea deciziilor.” 

9. „Ai dreptul să spui ‘Nu înţeleg’.” 

10. „Ai dreptul să spui ‘Nu-mi pasă’.” 

AI DPREPTUL SĂ SPUI NU, FĂRĂ SĂ TE SIMŢI VINOVAT 

de Manuel J. Smith, When I say No, I feel guilty (Când spun nu, mă simt vinovat), Bantam Books, 1985 

Exerciţiul 19: (25 min) 

Joc de roluri (grupuri de 4 – 2 jucători şi 2 observatori) 

2 cursanţi vor participa la un joc de roluri pe un exemplu dat. Un participant îi va adresa 

celuilalt o critică, iar celălalt va răspunde într-un mod asertiv. Apoi vor schimba rolurile. 

Observatorii vor observa cuvintele folosite, tonul vocii, indicii de ironie, sarcasm, un ton ridicat 

al vocii şi aşa mai departe.  

Prima pereche va pune în scena prima modalitate de a răspunde la critică (acceptarea 

adevărului), iar a doua pereche va pune în scenă cea de-a doua modalitate de a răspunde la 

critică (va pune întrebări).  

Exemplu de joc de rol: 

‘”Această slujbă (mediator) nu ţi se potriveşte deloc”  

Example de răspunsuri:  

„Da, poate e adevărat. Nu am răbdare să ascult problemele oamenilor.” 

(Acceptarea sâmburelui de adevăr) 

„Ce aspect al acestei slujbe crezi că nu mi se potriveşte?”(Întrebarea 

celuilalt) 

„Cum crezi că pot să devin mai bun?” 

 

Exerciţiu pentru dezvoltarea competenţei digitale: (2 ore) 

Pe baza cunoştinţelor dobândite până acum, participanţii vor crea o broşură pe tema: „Cum să 

comunici în mod eficace!”, folosind opţiunile din meniul Insert text boxes, pictures, shapes  din Word 

sau template-uri (File/New/Available templates) din Word 2010.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiu pentru dezvoltarea competenţei digitale (30 min):  

Cursanţii vor da exemple de abilităţi pe care le-au dobândit prin exerciţiile online şi cele dedicate 

dezvoltării competenţei digitale şi de moduri de a aplica aceste abilităţi în slujba de mediator. 



 

Modulul 2 Mediere interculturală 

 

Față în față 

 Tema Metode 

09h00-10h30 Rolul mediatorului  
Principii promovate de Consiliul 
Europei.  
Codul etic al mediatorilor romi 

Sarcina online sau discuție (5 min), 
input (15 min), lucru pe grupuri (15 
min), discuție (20 min), lucru pe grupuri 
(15 min), discuție (20 min) 

11h00-12h30 Managementul conflictelor 
Înțelegerea conflictelor,  
Analiza conflictelor, 
Medierea conflictelor  

Discuție (10 min) input (5 min), 
exercițiu (20 min), input (15 min), 
exercițiu (20 min) discuție generală (20 
min) 

13h30-15h30 Activitatea mediatorilor 
Clarificarea rolului și așteptărilor 
Colectarea datelor  
Planificare, implementare, 
evaluare 

Input (15 min), simulare (20 min), 
discuție (10 min), input (15 min), 
simulare (20 min), discuție (20 min) 
Input (10 min) discuție (10 min)  

16h00-18h00 Interacțiuni eficace cu membrii 
comunităților de romi și cu 
personalul instituțiilor 
Înțelegerea și influențarea 
comportamentelor. 
Comunicarea constructivă în 
procesul de mediere 

Exercițiu (30 min) Discuție 15 min 
Exercițiu (15 min) Discuție 10 min 
Exercițiu (15 min) Discuție 10 min 
Exercițiu (15 min) Discuție 10 min 
 

 Evaluare  

 

Online 

Topic Hours 

Sarcina introductivă 1 

Rolul mediatorului. Analiza unui incident critic 1.5 

Codul etic al mediatorului rom 1.5  

Medierea conflictelor (practică și analiză) 1.5 

Planul de lucru 1.5 

Influențarea comportamentelor  1.5 

Mediatorul și triunghiul câștigătorului 1.5 

Feedback pentru colegi 3 

Total ore 13 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Prezentarea modulului  

Acest modul are scopul de a oferi o înţelegere mai profundă a rolului mediatorilor interculturali şi 
a felului în care acest rol ar trebui îndeplinit, precum şi de a dezvolta abilităţi specifice relaţionate 
cu procesul de mediere.  

„Medierea socială este un proces de creare şi reparare a legăturilor sociale şi de rezolvare a 
conflictelor în viaţa de zi cu zi, în cadrul căruia o a treia parte imparţială şi independentă încearcă, 
prin organizarea unui schimb între persoane sau instituţii, să le ajută să îmbunătăţească o relaţie 
sau să rezolve un conflict între ele”. Un astfel de proces este necesar în cazuri de excluziune, acces 
dificil la servicii publice şi relaţii problematice cu instituţii publice, cu care se confruntă multe 
comunităţi de romi. Procesul este intercultural deoarece situaţiile de excluziune, respingere sau 
neînţelegere sunt relaţionate şi cu diferenţe culturale, rasism şi prejudecăţi.  

Aşa cum am spus mai sus, medierea se poate referi la: 

- Crearea şi repararea legăturilor sociale („médiation des différences”) 
- Gestionarea unei situaţii conflictuale („médiation des différends”) 

Acest modul abordează ambele elemente, acoperite în primele două părţi, în timp ce partea 3 se 
concentrează asupra planificării şi organizării activităţii mediatorului, iar partea 4 este despre 
folosirea abilităţilor dezvoltate în cadrul modulului 1, referitoare la comunicare eficace, 
interacţiunile din cadrul procesului de mediere, atât cu membrii comunităţii de romi cât şi cu 
personalul instituţiilor care desfăşoară activităţi în diferite sectoare, inclusiv educaţie, sănătate, 
ocuparea forţei de muncă, locuire, alte servicii ale administraţiei locale etc. Conţinutul modulului 
pregăteşte modulul 3, care va folosi concepte şi abilităţi dezvoltate în cadrul acestui modul, pentru 
activităţi specifice pe diferite teme.  

  

Modulul II: Mediere interculturală 

 

Sarcină online introductivă: identificați o situație privitoare la relația între 

membrii comunității de romi și o instituție publică în care este necesară 

intervenția unei a treia părți pentru a se îmbunătăți situația 



 

II.1. Rolul mediatorilor interculturali care 
lucrează cu comunităţi de romi. Principii promovate de 
Consiliul Europei  

Recomandarea CM/Rec(2012)9 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei pentru statele 

membre cu privire la mediere ca instrument eficace pentru promovarea respectării drepturilor 

omului şi a integrării sociale a romilor recunoaşte „beneficiile importante rezultate în urma angajării 

unor persoane care provin din comunităţi de romi ca să acţioneze ca mediatori între comunităţile de 

romi şi instituţiile publice, în special în ceea ce priveşte îmbunătăţirea prezenţei la şcoală şi a 

accesului la o educaţie de calitate, îmbunătăţirea accesului la servicii sanitare şi alte servicii publice, 

precum şi îmbunătăţirea comunicării între membrii comunităţilor de romi şi instituţiile publice”.   

Recomandarea menţionează că medierea între comunităţile de romi şi instituţiile publice ar trebui să 

se bazeze pe următoarele principii: 

- drepturile omului: exercitarea deplină a drepturilor omului de către membrii comunităţilor 

de romi fără nici o formă de discriminare; medierea ar trebui să aibă ca scop dezvoltarea 

capacităţii romilor de a-şi exercita drepturile, dar şi îmbunătăţirea capacităţii instituţiilor 

publice de a  garanta aceste drepturi în practică şi nu crearea sau menţinerea unei 

dependenţe a instituţiilor publice şi a romilor de mediere; 

- consultare sistematică, planificare şi evaluare participativă, permiţând membrilor 

comunităţilor de romi să-şi exprime nevoile şi grijile şi să fie implicaţi activ în procesul de 

rezolvare cât mai eficientă a problemelor cu care se confruntă comunitatea lor locală, în 

cooperare cu reprezentanţii instituţiilor publice; 

- sensibilitate interculturală, comunicare non-violentă şi medierea conflictului, pe baza unei 

bune cunoaşteri a „codurilor culturale” ale comunităţii şi ale instituţiilor relevante; 

- imparţialitate: mediatorul ar trebui să lucreze în mod echilibrat atât cu instituţia publică cât 

şi cu membrii comunităţilor de romi pentru a-i ajuta să depăşească diferenţele culturale şi de 

statut şi să se concentreze asupra îmbunătăţirii comunicării şi cooperării şi asupra stimulării 

ambelor părţi să-şi asume responsabilităţi şi să interacţioneze unii cu alţii; trebuie 

recunoscute interesele legitime ale ambilor părţi.  

Provocări în practica medierii 

În practică, activitatea mediatorilor duce deseori la îmbunătățiri semnificative dar uneori eficacitatea 

lor este subminată de neînțelegerea corectă a rolului și poziției mediatorului și este diminuată de 

anumite efecte secundare negative nedorite. Cele mai des menționate efecte secundare negative 

sunt: dependența (de șeful instituției, de influența politică, de liderii comunității); primirea de sarcini 

minore, uneori neincluse în fișa postului, sau primirea de sarcini care ar trebui efectuate de către 

profesioniști din alte domenii; lipsa de putere, respingerea mediatorului de către membrii 

comunității locale și deținerea unui statut inferior în cadrul instituției; folosirea mediatorului de 

către instituție pentru a evita contactul direct cu membrii comunității.   

 

 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1976135&Site=COE


 

În practică se identifică trei tipuri de abordare: 

• Calul Troian  

 (mediatorul este un instrument al instituției, cu misiunea de a întinde mâna comunității 

pentru a le schimba atitudinea și comportamentul) 

• Activistul comunitar  

 (este mai degrabă un reprezentant al comunității, luptând împotriva instituției, pentru 

drepturile Roma) 

• Adevăratul mediator  

 (este imparțial, cu bune cunoștințe de „coduri culturale” ale comunității și instituției, 

concentrându-se pe a îmbunătăți comunicarea și cooperarea și pe a stimula ambele părți în sensul 

asumării responsabilităților și implicării active în procesul de schimbare) 

 Diagrama de mai jos ilustrează devierile observate în practică și situația dezirabilă. 

 

 

 

 



 

Codul etic al mediatorilor romi 

Recomandarea Consiliului Europei face referință și la Codul etic al mediatorilor care lucrează cu 

comunități de romi (http://romed.coe-romact.org/sites/default/files/code%20ethicEN.pdf)  

Codul etic conține următoarele 10 puncte: 

Mediatorul: 

1. respectă drepturile omului şi demnitatea tuturor persoanelor, acţionând cu 
onestitate şi integritate în îndeplinirea îndatoririlor.  
Arătând clar această perspectivă bazată pe drepturile omului şi respect pentru demnitatea 
fiecăruia, mediatorul va avea încredere atât din partea comunităţii de romi cât şi din partea 
școlii şi va fi respectat ca un profesionist cu sarcini specifice. Mediatorul va fi în acest sens şi 
un model pentru membrii comunităţii de romi şi pentru personalul școlii și al altor instituţii 
care interacţionează cu romii.  

 
2. lucrează pentru asigurarea accesului egal la drepturi, cu respectarea cerinţelor legale 

şi a procedurilor administrative 
Misiunea principală a mediatorului este de a asigura accesul deplin al membrilor comunităţii 
de romi la drepturile lor şi de a-i susţine în depăşirea eventualelelor bariere ce împiedică o 
adevărată egalitate în drepturi. Pentru aceasta, uneori sunt necesare măsuri speciale pentru 
a ţine cont de nevoile şi posibilităţile romilor. Aceste măsuri nu vor fi însă exceptări 
individuale de la cerinţele administrative. Atunci când este necesar, mediatorul va indica 
instituţiilor în cauză, inclusiv școlii, necesitatea modificării unei anumite proceduri. O 
asemenea abordare este singura compatibilă cu principiile democraţiei şi statului de drept.  

 
3. este responsabil să-i ajute pe cei cu care lucrează să găsească soluţii reciproc 

acceptabile dar nu are responsabilitatea de a oferi soluţii la toate problemele 
ridicate de beneficiari sau de personalul școlii.  
Mediatorul va asculta nevoile membrilor comunităţii de romi şi ale personalului școlii, 
ajutând cel două părţi să se înţeleagă una cu cealaltă. Mediatorul nu va căuta să identifice 
“cine este de vină”, nu va decide care este cea mai bună soluţie şi nici nu va spune romilor 
sau personalului școlii ce să facă. Rolul său este de a întreba pe cei implicaţi ce schimbări 
doresc să se producă, ce poate fiecare să facă pentru aceasta şi cum poate mediatorul 
sprijini. Această abordare face mediatorul imparţial, dar nu lipsit de implicare, atent la 
abordarea în mod echilibrat a nevoilor romilor şi personalului instituţiei școlare. Astfel se 
previn solicitările abuzive şi presiunea nejustificată la adresa mediatorului din ambele părţi.      
 

4. este proactiv, reacţionează prompt şi dezvoltă activităţi bine susţinute de prevenire 
În numeroase cazuri, romii nu îşi cunosc drepturile şi modalităţile de a beneficia de acestea. 
De aceea, mediatorul va fi proactiv, nu va aştepta ca problemele să apară ci va analiza 
permanent situaţia şi va sensibiliza pe toţi cei implicaţi în privinţa aspectelor identificate. 
Tuturor cazurilor şi situaţiilor semnalate de membrii comunităţii sau de personalul școlii li se 
va acorda un răspuns prompt. Analiza provocărilor întâmpinate şi a soluţiilor găsite pentru a 
le depăşi va genera idei pentru activităţi de prevenire bine planificate, evitându-se astfel 
repetarea sau extinderea situaţiilor problematice.  

 
 
 

http://romed.coe-romact.org/sites/default/files/code%20ethicEN.pdf


 

5. menţine confidenţiale informaţiile obţinute pe parcursul 
activităţilor profesionale. 
Toate informaţiile obţinute pe parsursul activităţii vor fi ţinute confidenţiale şi nu vor fi 
communicate altor persoane sau instituţii decât dacă persoanele care au oferit aceste 
informaţii sunt de acord. Singura excepţie este cazul în care este ameninţată siguranţa unei 
persoane. Cei care vorbesc cu mediatorul vor fi informaţi despre angajamentul acestuia de a 
menţine confidenţialitatea. Nici o persoană, chiar conducerea instituţiei care angajează 
mediatorul, nu are dreptul să solicite încălcarea confidenţialităţii. Informaţiile de interes 
general pot fi communicate într-un mod care să păstreze anonimatul sursei, tot cu acordul 
acesteia. 

 
6. nu îşi utilizează rolul şi puterea pentru a manipula sau face rău altora. 

Rolul mediatorului îi oferă acces la informaţii şi la o serie de contacte în cadrul comunităţii şi 
al instituţiilor. Mediatorul nu va utiliza puterea generată de accesul la aceste informaţii sau 
prerogativele legate de rolul de mediator pentru a manipula sau pentru a face rău altora.  

 
7. respectă tradiţiile şi cultura comunităţilor de romi, cu condiţia ca acestea să fie 

compatibile cu principiile cheie ale drepturilor omului şi democraţiei.  
Unele comunităţi au tradiţii specifice, moduri de viaţă sau norme culturale diferite de cele ale 
societăţii majoritare. Mediatorul va ajunge să cunoască aceste tradiţii şi norme, le va 
respecta şi îi va spijini şi pe ne-romii cu care colaborează să le înţeleagă şi să le respecte. 
Singura excepţie este cazul în care anumite norme comunitare sau obiceiuri contravin 
principiilor drepturilor omului şi democraţiei.  

 
8. tratează cu egal respect pe toţi membrii comunităţii şi dezvăluie public situaţiile de 

conflict de interese. 
Mediatorul va arăta tuturor beneficiarilor acelaşi respect, indiferent de sex, vârstă, statut în 
cadrul comunităţii, etc. Solicitările primite vor fi tratate în mod transparent şi echitabil. Când 
se acordă prioritate unei persoane în legătură cu o anumită problemă, acest lucuru trebuie 
motivat şi justificat. Când rude ale mediatorului sau alte persoane apropiate sunt implicate 
într-un conflict, situaţia de conflict de interese trebuie explicată şi se va solicita sprijin din 
partea altei persoane. 

 
9. face o distincţie clară între activitatea profesională şi viaţa privată 

Este necesar ca mediatorul să explice clar limitele între activitatea profesională şi viaţa sa 
privată. Existenţa unui angajament puternic pentru soluționarea problemelor comunităţii nu 
înseamnă disponibilitate permanentă faţă de solicitările membrilor comunităţii. Membrii 
comunităţii trebuie informaţi cu privire la programul de lucru al mediatorului şi asupra 
modalităţilor în care acesta poate fi contactat.  

 
10. colaborează cu alţi mediatori şi cu alţi profesionişti 

Mediatorul școlar are datoria de a menţine o colaborare strânsă cu persoane cu specializări 
diferite (profesori, mediatori sanitari, cadre medicale, asistenţi sociali, etc) pentru a-şi 
îndeplini cu success sarcinile. Mediatorii se vor susţine reciproc în activitate. Toţi mediatorii 
vor folosi oportunităţile disponibile pentru a face schimb de experienţe şi pentru a împărtăşi 
cu alţi colegi soluţii de success şi diferite informaţii utile. 

 

  



 

II.2. Managementul conflictelor prin mediere 

 

Conflictelepot rezulta din: 

 

 

 

 

 

 

 

Mediatorii care lucrează cu comunități de romi pot întâlni atât conflicte intra-comunitare, ce pot fi 

interpersonale sau între grupuri sau familii, cât și conflicte între membrii comunității de romi și 

instituții publice sau populația majoritară, ONG-uri sau alte structure active la nivel local. 

Conflictele pot fi  

 simetrice (de examplu, între doi romi cu statut similar în comunitate) 

 asimetrice (de examplu, între un membru influent al comunității și unul cu un statut 

mai scăzut în comunitate) 

Un conflict poate traversa mai multe etape: 

 

 

 

 

Diferențe privind nevoile, 
obiectivele și valorile 

Diferențe în 
așteptări  

Diferențe în 
percepții 

Lipsa disponibilității de a 
colabora și a găsi soluții  



 

Comportamente care favorizează 
escaladarea conflictului 

Comportamente care favorizează de-
escaladarea conflictului 

Ridicarea tonului vocii 
Amenințare, insulta 
Neascultarea celuilalt 
Acuzarea,rușinarea 
Neasumarea responsibilității 
Afirmarea puterii 
Comportamentul defensive, 
justificarea acțiunilor 
Întreruperea, ignorarea 
Nediscutarea problemelor 
sarcasmul, disprețul 

Focalizarea constructiveă asupra 
problemei și deschiderea de a discuta 
diverse soluții 
Ascultare activă 
Evitarea focalizării pe găsirea unui vinovat 
Asumarea responsabilității 
Recunoașterea punctelor tari ale celuilalt 
Luarea unei pauze 
Căutarea de soluții alternative 
Recunoașterea stresului și a suferinței 
Cererea de scuze 

 

Gestionarea conflictelor este eficientă numai la „temperatura corectă” 
 

Putem vorbi despre „conflicte 

fierbinți”, în care părțile 

implicate sunt prea angrenate, 

tensiunea este prea mare și 

uneori poate apărea violența 

(fizică, verbală, psihologică). 

Pentru a rezolva astfel de 

conflicte, trebuie să așteptați 

până ce ele „se răcesc”. 

 

“Conflictele reci” sau „Conflictele înghețate” sunt acele conflicte în care tensiunea este latentă dar 

părțile nu o manifestă, evitând să o facă explicită. Cel puțin una din părți ar putea chiar nega 

existența conflictului. Rezolvarea acestor conflicte este posibilă numai dacă ele sunt „încălzite” la 

temperatura potrivită. 

Trei abordări: 

1. Rezolvarea conflictelor 

2. Managementul Constructiv al Conflictelor 

3. Transformarea Conflictelor (prin metode pașnice) 

Rezolvarea conflictelor 

• Este abordarea clasică  

• Urmărește eliminarea conflictelor 

• conflict = ”rău”, generat de neînțelegeri  

• Mediul social și organizațional este cel care „poartă vina” 

• Conflictele trebuie evitate și nu sunt dezirabile 

• În caz de conflict, cea mai eficientă tehnică ar trebui folosită pentru a reinstaura echilibrul 
original. 

 

RĂCIRE 

ÎNCĂLZIRE 

CONFLICT RECE 

CONFLICT 

FIERBINTE 

Se țipă, se arată emoții 

negative într-un mod 

neconstructiv. 

REZOLVAREA CONFLICTULUI LA 

TEMPERATURA CORECTĂ 



 

Managementul Constructiv al Conflictelor 
 
• Acceptă conflictul ca pe ceva imposibil de evitat, chiar dezirabil. 
• Conflictul nu este generat de către mediul social sau organizațional, ci de diverse interese, scopuri 

și percepții personale. 
• Pluralitatea și interesele divergente pot avea efecte pozitive și negative (constructive sau 

distructive), ele pot fi văzute ca o sursă potențială de progres și îmbunătățire.  
• Dimpotrivă, lipsa de conflict generează apatie, imobilitate și incapacitatea de a se adapta la 

schimbare, cu consecințe negative la nivel personal și organizațional/social. 
• Menținerea unui nivel optim de conflict este importantă (peste un anumit nivel de intensitate, 

riscul de conflict distructiv crește) 
• Scopul este de a identifica acele metode prin care situația să poată fi gestionată astfel încât să 

apară rezultate pozitive. 
 
Transformarea Conflictului  
 
Diferă de rezolvarea conflictului și de managementul conflictului, admițând următoarele:  

“conflictele contemporane necesită mai mult decât simpla reformulare a pozițiilor și 
identificarea rezultatelor prin care toată lumea câștigă. Însăși structura părților și a relațiilor 
poate fi adâncită în tiparul de relații conflictuale ce se extind dincolo de locația specifică a 
conflictului. “ 

 
Transformarea conflictului dorește să transforme relațiile, într-o societate ce susține continuarea 
conflictului violent.  
 
Metode de a ieși din conflict 

 
Evitare: Ignor sau refuz să iau la cunoștință că există vreun conflict. 

Rezultatul este „Eu am pierdut - Și tu ai pierdut”, pentru că nu se poate face nimic în privința 

aceasta.  

Acomodare: Am să fac ceea ce dorești ca să-ți satisfac nevoile și dorințele.  

Rezultatul este „Eu pierd – Tu câștigi" fiindcă a trebuit să renunț la ceea ce doream sau aveam 

nevoie. 

Competiție: Unul dintre noi câștigă, dar nu amândoi. Aceasta este o formă de luptă. Rezultatul este 

„Eu câștig – Tu pierzi”, fiindcă doar unul poate câștiga. 

Compromis: Amândoi renunțăm la o parte din ceea ce dorim sau avem nevoie, pentru a rezolva 

problema.  

Rezultatul este „Eu câștig ceva – Tu câștigi ceva”, fiindcă amândoi am fost dispuși să cedăm un pic. 

Colaborare: Tu și cu mine lucrăm împreună pentru a găsi o soluție mulțumitoare la problemă.  

Rezultatul este „Eu câștig – Tu câștigi”, deoarece am fost dispuși să muncim împreună. 

Colaborarea este cea mai bună metodă de a rezolva toate problemele! 

 



 

 

 

 

 
Elemente vizibile și invizibile în cadrul unui conflict 
 

În orice conflict, există elemente vizibile și elemente invizibile. Ele 

pot fi reprezentate ca un iceberg. 

Doar pozițiile sunt adesea exprimate într-o manieră vizibilă, dar 

dedesubtul lor se află interesele și nevoile. 

 Cartografierea conflictelor 
 
Orice conflict poate fi analizat descriind pozițiile părților implicate 
și explicitând temerile, interesele și nevoile fiecărei părți. 
 

 

 

 

 

 

EU CÂȘTIG – TU CÂȘTIGI 

 

COLABORARE 

EU CÂȘTIG – TU PIERZI 

 

COMPETIȚIE 

EU PIERD – TU PIERZI 

 

EVITARE 

EU PIERD – TU CÂȘTIGI 

 

ACOMODARE 

Luarea în considerare a nevoilor celorlalți 

Luarea în considerare a propriilor nevoi 

Exercițiu: (20 minute) Analiza conflictelor 

In perechi sau grupuri de 3, participanții aleg un exemplu de conflict din experiența anterioară din viața 

personală sau profesională și îl analizează, evidențiind pozițiile, interesele și nevoile părților. Exemplele 

se discută și cu întregul grup.  

  

Poziții 

Interese 

nevoi 

Compromis 



 

Medierea în contextul strategiilor de management al conflictelor 
 

 
 
Medierea implică o „terță parte neutră”și trebuie să fie acceptată sau chiar solicitată de către 
ambele părți. Mediatorul nu decide asupra soluțiilor ci ajută părțile să ajungă la consens. Mediatorul 
se va concentra asupra echilibrării statutului părților pe parcursul interacțiunii. 
 
Procesul de mediere constă de obicei din trei faze: 

 Faza pregătitoare, când părțile sunt informate despre process, principiile medierii, rolul 

mediatorului, etc. și confirmă acordul de a se întâlni pentru mediere. 

În această fază poate fi necesar ca mediatorul să sprijine părțile prin întâlniri separate 

bilaterale în a înțelege și a formula propriile nevoi și interese. 

 Sesiunea de mediere, în care, cu sprijinul mediatorului, părțile: 

1. Identifică pozițiile și interesele 

2. Definesc problema 

3. Formulează soluții posibile 

4. Analizează soluțiile (dacă este nevoie, se revine la pasul 3) 

5. Aleg o soluție 

6. Evaluează soluția și o revizuiesc dacă este necesar 

 

 Faza de după mediere în care mediatorul poate verifica cu fiecare parte dacă soluția agreată 

a fost implementată și dacă generează satisfacție. Dacă este necesar, părțile și mediatorul se 

pot reîntâlni să evalueze împreună și eventual să revizuiască soluția. Soluțiile din care 

ambele părți au de câștigat durează mai mult și generează un mediu pozitiv 

 
 

Autoritatea unei 

terțe părți 

Decizia aflată în 

mâinile părților 

Legislație 

Arbitraj 

Mediere 

Negociere 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

Exercițiu: (20 + 20 minute) Medierea unui conflict 

In grupuri de 4, participanții aleg un exemplu de conflict din experiența proprie, personală sau 

profesională și realizează un joc de rol în care unul este mediator, doi sunt părțile în conflict și al 

patrulea este observator.  

  

 

Activitate online (4 x 1.5h): 

1. Reflecție asupra rolului mediatorului pe baza analizei unui incident critic din practică 

2. Identificarea unui exemplu relevant din practică pentru fiecare dintre cele 10 puncte ale 

Codului Etic 

3. Descrieți o experiență practică de mediere a unui conflict 

4. Oferiți feedback în scris colegilor despre oricare dintre sarcinile de mai sus  



 

II.3. Activitatea mediatorului 

Organizarea lucrului într-un ciclu, inclusiv un proces de planificare cu implicarea a diferiţi actori 

interesaţi (din partea romilor şi din partea instituţiei), are efecte pozitive:  

–Împărţirea responsabilităţii 

–O atitudine conştientă şi transparenţă  

–Emancipare (a mediatorului, a membrilor comunităţilor Roma şi a personalului instituţiei) 

 

Un ciclu de lucru care îmbunătăţeşte emanciparea şi responzabilizarea  

 

•Faza 0 – Pregătirea  

 

Această fază are loc o singură dată, la începutul ciclului de lucru. Obiectivele acestei faze sunt:  

- Identificarea actorilor interesaţi principali (identificarea actorilor interesaţi) şi luarea 

măsurilor necesare pentru ca aceştia să conştientizeze rolul şi sarcinile mediatorului, precum 

şi codul eticii mediatorilor;  

- Stabilirea relaţiei “contractuale” cu liderul instituţiei (ca punct de referinţă pentru viitoare 

cooperări) 

Faza 0 

Informație 

Faza 3 

Implementarea activităților 

Faza 1/4 

Analiza situației 

inițiale 

Faza 2 

Elaborarea unui plan 

de acțiune ce 

menționează termene 

limită și 

responsabilități 

Faza 1/4 

Analiza situației / 

Evaluare 



 

 

Dacă îţi începi munca de mediator într-o comunitate specifică, această fază este esenţială şi trebuie 

să te orientezi iniţial spre stabilirea de relaţii cu actorii interesaţi relevanţi. Pe de altă parte, 

realizarea acestei faze este relevantă chiar şi pentru un mediator experimentat, deoarece folosirea 

acestui tip de abordare, poate reprezenta o schimbare semnificativă în cadrul procedurilor şi 

instrumentelor folosite pentru gestionarea muncii. Aşadar, chiar dacă toată lumea te cunoaşte ca 

persoană, actorii interesaţi relevanţi trebuie sa fie de asemenea informaţi despre Codul de Etică, 

abordarea ciclului de lucru şi faptul că ei trebuie să participe într-un mod activ la întregul proces.  

Îndeplinirea primului obiectiv se poate realiza prin:  

- Participarea la o şedinţă a personalului instituţiei şi explicarea rolului lor şi a procesului 

planificat, dar şi informarea lor despre Codul de Etică;  

- Întâlnirea cu personaje cheie din comunitatea Romă pentru a le explica ce se va întâmpla, 

care ar putea fi beneficiile pentru fiecare persoană şi pentru întreaga comunitate în cazul 

unei implicări active a romilor, şi de asemenea, clarificarea elementelor cheie din Codul de 

Etică;  

- Întâlnirea cu alte persoane şi reprezentanţi ai instituţiilor publice sau a agenţiilor non-

guvernamentale, relevante pentru munca de mediator şi prezentarea aceluiaşi tip de 

informaţii.  

Idea realizării unei înţelegeri scrise cu liderul instituţiei poate părea învechită şi neadecvată dar, în 

realitate, poate avea un rol important în asigurarea eficienţei muncii. Aşa cum am menţionat 

anterior, susţinerea din partea instituţiei este fundamentală pentru succesul muncii noastre ca 

mediatori. Exprimarea anagajamentului pentru susţinere printr-o astfel de înţelegere scrisă va 

rezulta într-o mai bună conştientizare şi o susţinere mai puternică. O astfel de înţelegere trebuie să 

ia în considerare informaţii despre angajamente anterioare ale tale ca mediator şi ar trebui definită 

astfel, pentru a include:  

 Resposabilităţile pe care le ai ca mediator şi acordul tău de a respecta Codul de Etică 

 Responsabilităţile instituţiei, cu explicaţii despre ce tip de susţinere vor furniza şi în ce mod  

 Procedurile de comunicare, despre metodele prin care vei interacţiona cu instituţia  

 Și cum se procedează în cazul unui dezacord sau a unor probleme (inclusiv o presupusă 

discriminare) 

 

  

Simulare: (20 minute) 

Utilizând metoda acvariului, pregătiți și jucați o serie de simulări ale interacțiunilor unui mediator 

care își începe activitatea cu diferiți actori locali. Ceilalți participant sunt invitați să comenteze sau 

să arate cu ar proceda ei.   

  



 

•Faza 1 – Evaluarea situaţiei 

Obiectivul acestei faze este revizuirea situaţiei actuale în ceea ce priveşte accesul comunităţii Roma 

locale la serviciile furnizate de insituţie.  

În acest scop, toate tipurile de date, de la orice sursă relevantă, pot fi utile.  

Este important să coroborăm informaţiile obţinute de la instituţie cu informaţiile obţinute de la 

comunitate. Alte surse, cum ar fi alte instituţii, agenţii non-guvernamentale, etc. Pot fi luate în 

considerare, de asemenea. În orice situaţie, datele obiective (de ex. statistici, fapte) şi datele 

subiective (percepţii, opinii) ar trebui de asemenea incluse. 

În funcţie de posibilităţi, te poţi angaja în colectarea de date prin folosirea diferitelor instrumente 

(de ex. chestionare, ghiduri de interviu), dar câteodată poate fi suficient să ai acces la datele pe care 

instituţiile şi organizaţiile specifice le pot furniza. Nu ezita să ceri idei, sugestii sau susţinere din 

partea personalului/liderului instituţiei, pentru a îndeplini această sarcină.  

Este întotdeauna bine să începi cu un plan de colectare a datelor, dar trebuie să fii conştient că se 

pot obţine informaţii adiţionale importante, de-a lungul procesului, revizuirea planului fiind 

necesară. De exemplu, o persoană care răspunde la o întrebare poate indica o altă persoană sau 

organizaţie care deţine informaţii importante (metoda bulgărului de zăpadă).   

Cooperarea cu specialişti din cadrul personalului instituţiei sau cu alţi actori interesaţi pentru a 

procesa datele colectate ar putea fi o soluţie bună pentru a obţine cât mai multe informaţii din 

datele colectate şi pentru a te asigura că vor fi prezentate într-un mod uşor de înţeles.  

Dacă este posibil, mai ales în cazurile în care se dezvăluie probleme delicate, ar putea fi fundamental 

să obţii reacţii despre date şi păreri importante, pentru a preveni neînţelegeri sau deformări ale 

mesajului intenţionat. Acest lucru poate fi realizat cu uşurinţă prin prezentarea rezumatului sau a 

concluziilor, acelor persoane care au formulat opiniile respective sau v-au oferit datele respective şi 

rugându-i să le verifice şi să le revizuiască, dacă este necesar.  

Prezentarea finală a datelor trebuie să fie clară, uşor de urmărit, dar datele (atât cele obiective, cât şi 

cele subiective) trebuie să fie prezentate într-un mod descriptiv, nu judecate şi interpretate într-o 

anumită direcţie. Dacă se obţin mai multe opinii diferite despre un anumit subiect, toate opiniile 

trebuie enumerate. De la prezentarea finală, toate informaţiile care ar permite identificarea 

anumitor persoane, trebuie excluse sau reformulate. În acest fel, rezultatul este un set de idei cheie 

şi nu o listă de citate (de ex. “mai mulţi membri ai comunităţii îşi exprimă nemulţumirea în legătură 

cu procedurile folosite pentru a contacta liderul insituţiei”, în loc de “D-l. X şi D-na. Y au spus că ei nu 

au reuşit să contacteze liderul instituţiei pentru a-şi semnala problemele”). 

  



 

•Faza 2 – Planificarea participativă  

 

Obiectivul acestei faze este obţinerea, într-un mod participativ, prin cooperarea, atât cu membrii 

comunităţii Roma, cât şi cu personalul instituţiei publice, a unui plan care să ofere o privire de 

ansamblu a ceea ce se va întreprinde pentru îmbunătăţirea situaţiei.  

Aceasta se poate realiza în cadrul unei şedinţe comune cu reprezentanţii comunităţii Roma şi cei ai 

instituţiei. Această şedinţă poate fi organizată în cadrul instituţiei sau într-un alt loc disponibil (de ex. 

o sală de şedinţe pusă la dispoziţie de municipalitate). 

Organizaţi această şedinţă luând în considerare nevoile specifice fiecărei părţi participante (de 

exemplu, evitaţi distribuirea de documente care utilizează un limbaj sofisticat, dacă acesta este greu 

de înţeles pentru unii membrii din comunitatea Roma). 

Începeţi şedinţa prin a reaminti tuturor nişte principii de bază:  

- Toate părerile sunt importante, fiecare are drupturi egale de a vorbi şi de a cere explicaţii; 

- Să aveţi o abordare constructivă, eviţaţi confruntările personale, concentraţi-vă pe soluţii, nu 

pe a identifica “cine e de vină”. 

- Deciziile trebuie luate prin consens, neînţelegerile trebuie explicate, etc.  

Reamintiţi de asemenea rezultatul şedinţei şi insistaţi pe ideea responsabilităţii comune.  

O metodă utilă pentru obţinerea unui plan este metoda GROW (iniţialele vin de la Goals/ Obiective, 

Realitate, Obstacole/Opinii şi Way forward/ O cale de a înainta). Detalii despre această metodă sunt 

furnizate într-un viitor modul. Se poate folosi o metodă simplificată dacă este aplicabilă.  

În orice caz, discuţia despre ceea ce trebuie făcut va începe de la împărtăşirea rezultatelor evaluării, 

fără a insista asupra a cine a spus ce, ci doar rezumând ideile principale. Întrebaţi fiecare participant 

ce anume vrea să schimbe şi cu ce este pregătit să contribuie. Înregistraţi toate propunerile şi ideile 

dar insistaţi asupra faptului că este preferabil să ne concentrăm asupra ariei de responsabilitate a 

acelora care participă (nu asupra unui plan despre ce ar trebui alţii să facă ci asupra unui plan despre 

ceea ce sunt pregătiţi membrii grupului se angajează să facă). 

Oferiţi feedback, reformulări, dacă este necesar, la ceea ce spun participanţii, pentru a vă asigura că 

toată lumea înţelege şi facilitaţi ajungerea la un acord prin consens şi angajament comun. Pentru a 

realiza acest lucru, exemplul personal este esenţial. Dacă vă arătaţi propriul angajament şi includeţi 

în plan acţiuni pe care le veţi îneplini dumneavoastră, alţii pot deveni motivaţi şi pot adăuga sarcini 

care intră în spectrul lor de responsabilitate. Descrieţi toate angajamentele în mod public 

(comunicaţi planul care rezultă într-un mod potrivit pentru fiecare categorie de audienţă).  

  Simulare: (20 minute + 20 minute discuție) 

Organizați o simulare a unei întâlniri de planificare participativă. Unii participanți pot fi observatori. 

La final discutați concluziile relevante pentru practică. 

  



 

•Faza 3 – Implementarea 

Obiectivul acestei faze este acela de a pune în practică angajamentele formulate în plan.  

Din perspectiva dumneavostră, ca mediator, acest lucru se constituie din următoarele:  

- Vă îndepliniţi partea dumneavoastră de muncă (informaţii, managementul de caz, 

gestionarea conflictelor, facilitarea accesului şi contactului dintre comunităţile Roma şi 

instituţie, etc.), după cum se specifică în plan şi în conformitate cu nevoile specifice la nivel 

local  

- Monitorizaţi angajamentele altora incluse în planul de lucru   

o Întrebând: Cum merge? Pot să ajut? Putem obţine mai mult ajutor?  

o Recunoaşterea succesului: Grozav! Mulţumesc! Felicitări! 

- Evidenţiaţi succesul 

o Asiguraţi-vă că toţi actorii interesaţi sunt informaţi despre progresele planului de 

implementare, despre ce faceţi dumneavoastră, despre realizări şi provocări, dar şi 

despre ce fac alte persoane sau instituţii  implicate. Aceasta este o unealtă 

importantă pentru a motiva pe toţi cei implicaţi să-şi îndeplinească angajamentele şi 

să contribuie la îmbunătăţirea situaţiei.  

Monitorizarea poate de asemenea însemna organizarea de şedinţe de monitorizare, cu actorii 

interesaţi relevanţi. Ședinţele de monitorizare nu trebuie să fie frecvente, pentru a permite ca timpul 

să fie destul pentru a înregistra unele progrese sau pentru a evita răpirea a prea mult timp celor 

implicaţi.  

Ședinţele de monitorizare separate, cu membrii comunităţii şi cu reprezentaţi ai instituţiei, pot fi de 

asemenea o soluţie viabilă. În acest caz, veţi începe prin a informa despre ce au făcut „ceilalţi”, 

subliniind progresele şi succesul, şi rugând participanţii să vă prezinte ce au realizat. Această opţiune 

are avantajul că vă puteţi adresa fiecărei părţi într-un limbaj şi un format care le este mai familiar.  

Dacă se organizează o şedinţă de monitorizare comună, se aplică aceleaţi reguli ca şi pentru o 

şedinţă de planificare.  

 

 

 



 

•Faza 4 – Evaluarea 

 

Obiectivul acestei faze este de a verifica ce s-a realizat şi de a revizui situaţia de la finalul unui ciclu 

de lucru, pentru a stabili bazele începutului unui nou ciclu. 

Procesul de evaluare trebuie de asemenea să fie participativ şi constructiv. Toate ideile şi principiile 

menţionate pentru evaluarea iniţială, planificare şi monitorizarea trebuie luate în considerare.  

Două tipuri de abordare trebuie luate în calcul:  

•Trebuie să ştim ce nu a funcţionat, pentru a-l putea corecta în viitor  

•Trebuie să ştim ce a funcţionat, pentru a reflecta cum să avem mai mult pentru mai mulţi oameni  

Procesul de evaluare poate fi organizat ca o şedinţă comună, similară celor menţionate mai sus, dar 

poate fi de asemenea precedat de o fază în care colectaţi informaţii, în mod confidenţial, de la 

diferiţi actori interesaţi. Acest lucru poate include a întreba beneficiarii şi personalul instituţiei dacă 

felul în care munca realizată a afectat percepţiile lor mutuale. De asemenea se pot aplica aceleaşi 

metode (şi se pot folosi aceleaşi instrumente) ca în faza de evaluare iniţială.  

Sarcina dumneavoastră nu este de a propune concluzii, ci de a înregistra ce spun participanţii şi de a-

i lăsa să-şi formuleze propriile concluzii.  

Concluziile evaluării trebuie de asemenea comunicate membrilor comunităţii, personalului instituţiei 

şi altor actori interesaţi relevanţi.  

Organising the work in a cycle including a planning process with involvement of various stakeholders 

(from Roma side and from the side of the institution) has positive effects: 

 shared responsibility 

 accountability and transparency 

 empowerment (of the mediator, of the members of the Roma community and of the staff of 

the institution) 

In order to get a clear commitment from the representative of the institution, the key is to ask what 

to include in the document, in order to cover all these elements, not to impose. 

 
 
 
 
  

Activitate online: (1.5 ore + 0.5 ore de feedback pentru colegi) 

Elaborați un plan pentru faza pregătitoare adaptat contextului local în care activați  



 

 

II.3. Interacţiune eficace cu membrii comunităţilor de romi 
şi cu personalul instituţiilor 

 
Influenţarea comportamentului 
 
Comportamentul nostru poate determina alte persoane să reacţioneze în diferite moduri şi dacă 
suntem conştienţi de caracteristicile unei anumite situaţii de comunicare, putem adopta un 
comportament care îi poate stimula pe ceilalţi să reacţioneze într-o manieră care să ne sprijine 
scopurile.  
 
Un model util care ne poate ajuta să decidem cum să ne comportăm în anumite situaţii ca mediatori 
care interacţionează cu membrii comunităţilor de romi şi cu personalul instituţiilor publice este cel 
prezentat în figura de mai jos: 
 
 

 
 
Această diagramă arată că, de cele mai multe ori, între comportamentele a două persoane care 
interacţionează există diferite relaţii, unele simetrice, iar altele complementare, cum ar fi:  
 

ostilitatea provoacă ostilitate 
apropierea atrage apropiere 

dominarea  provoacă supunere 
supunerea provoacă dominare. 

 
 
Studiile au demonstrat că în grupuri apar cel mai frecvent următoarele modele complementare: 

- conducător – dependent şi vice-versa: dependent – conducător; 
- ajutor – cooperant şi vice-versa: cooperant – ajutor;  

Sus 

Jos 

Împreună Opus 



 

- competitiv – agresiv şi vice-versa: agresiv – competitiv. 
 
În ceea ce priveşte simetria, în grupuri apar cel mai frecvent următoarele modele: 

- cooperant – cooperant („împreună” – „împreună”); 
- dependent – dependent („împreună” – „împreună”); 
- agresiv – agresiv („opus” – „opus”); 
- competitiv –competitiv („opus” – „opus”).  

 
 
Cu alte cuvinte: comportamentului „împreună” din partea unei persoane i se răspunde cu un 
comportament „împreună” din partea altei persoane. Comportamentul „opus” din partea unei 
persoane generează în general un nou comportament „opus”.   
 
Acest lucru înseamnă că, atunci când un mediator se confruntă cu o atitudine de retragere, 
competiţie, cel mai bine ar fi să acţioneze într-un mod cooperant, oferind ajutor, ceea ce probabil că 
va stimula cealaltă persoană să adopte un comportament similar.  
 
Iată o prezentare detaliată a fiecăruia dintre cele opt sectoare ale diagramei, astfel încât mediatorii 
să poată identifica poziţia unei persoane analizând comportamentul şi atitudinile cu privire la ea 
însăşi, celălalt şi relaţie:  
 
1. Sectorul Sus - Împreună (SÎ). 

definiţia mea: eu sunt mai puternic, mai bun decât tine; eu deţin controlul 
definiţia celuilalt: tu eşti slab şi ai nevoie de ajutor 
definiţia relaţiei: tu trebuie să mă asculţi pe mine 

 
2. Sectorul Sus - Opus(SO). 

definiţia mea: eu sunt mai bun decât oricine, am încredere doar în mine 
definiţia celuilalt: tu eşti ostil şi slab 
definiţia relaţiei: uită-te la mine şi simte-te inferior 

 
3. Sectorul Opus – Sus (OS). 

definiţia mea: eu sunt rău, ameninţător 
definiţia celuilalt: tu eşti ostil şi fără putere 
definiţia relaţiei: să îţi fie frică de mine 

 
4. Sectorul Opus - Jos (OJ). 

definiţia mea: eu sunt diferit de ceilalţi, nu am nevoie de nimeni 
definiţia celuilalt: tu nu eşti de încredere, ţie nu îţi place de mine 
definiţia relaţiei: respinge-mă, urăşte-mă chiar 

 
5. Sectorul Jos - Opus (JO). 

definiţia mea: tot ce fac e greşit, e doar vina mea 
definiţia celuilalt: tu eşti ameninţător 
definiţia relaţiei: lasă-mă în pace 

 
6. Sectorul Jos - Împreună (JÎ). 

definiţia mea: eu sunt slab şi supus, am nevoie de ajutor 
definiţia celuilalt: tu eşti mai puternic decât mine 
definiţia relaţiei: tu trebuie să mă ajuţi şi să mă ghidezi 

 



 

 
 
7. Sectorul Împreună - Jos (ÎJ). 

definiţia mea: eu sunt prietenos, plăcut şi binevoitor 
definiţia celuilalt: şi tu eşti prietenos şi plăcut 
definiţia relaţiei: spune orice vrei; sunt pregătit pentru orice 

 
8. Sectorul Împreună - Sus (ÎS). 

definiţia mea: eu sunt echilibrat, de încredere şi solidar 
definiţia celuilalt: şi tu eşti echilibrat şi solidar 
definiţia relaţiei: ne place unul de altul 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Următorul exerciţiu va sprijini folosirea câtorva dintre conceptele prezentate în Modulul 1 pentru 
diferite situaţii întâlnite în timpul diferitelor etape ale procesului de mediere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exerciţiu: (30 minute + 15 minute discuţii) 

După o scurtă introducere a modelului descris mai sus, fiecare participant alege  o situaţie 

problematică de interacţiune cu membrii comunităţii de romi sau cu personalul instituţiilor publice şi, 

cu ajutorul formatorului şi al colegilor, identifică pe model care ar fi putut fi cel mai potrivit 

comportament pentru a genera o influenţă pozitivă asupra celeilalte persoane. 

Discuţiile vor permite compararea diferitelor cazuri prezentate şi formularea unor recomandări 

generale în ceea ce priveşte folosirea modelului în practica mediatorilor care lucrează cu comunităţi de 

romi.   

 

Exerciţiu: (de 3 ori 15 minute + 10 minute discuţii) 

După ce se recapitulează pe scurt elementele cheie ale Triunghiului Dramatic/ Triunghiului 

Câştigătorului din modulul 1, paşii care trebuie parcurşi în medierea conflictului, prezentaţi în  

secţiunea 2 a acestui modul şi fazele ciclului de lucru prezentate în secţiunea 3 a acestui modul, în 

grupuri de 4 participanţii vor practica diferite strategii pentru a evita să intre în triunghiul dramatic în 

diferite situaţii corespunzătoare medierii conflictului sau muncii cu membrii comunităţii sau personalul 

instituţiilor.    

 

Activitate online: (1.5 ore + 0.5 ore feedback pentru alţi colegi) 

Practicaţi utilizarea modelului pentru a influenţa comportamentul şi analizaţi în scris efectele sale într-

o situaţie concretă din viaţă.   

Activitate online: (1.5 ore + 0.5 ore feedback pentru alţi colegi) 

Practicaţi trecerea de la Triunghiul Dramatic la Triunghiul Câştigătorului într-un caz concret întâlnit în 

viaţă şi analizaţi procesul din perspectiva mediatorului.  
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Module 3 Intercultural mediation in the field of Education 

Context: Romania 

Option 1: Online introduction + 1 day (7 hours) face to face + 12h online 

Face to face 

 Topic Methods 

09h00-10h30 The system and its responsibilities 
 

Review of online task (30 min),  
Input (15 min), group work (15 min), 
general discussion (30 min) 

11h00-12h30 Access and registration Brainstorming and discussion (20 min) 
input (10 min), simulation (40 min), 
general discussion (20 min) 

13h30-15h30 Specific thematic issues Input (15 min), group work (15 min), 
discussion (30 min),  
Input (15 min), group work (15 min), 
discussion (30 min)  

16h00-17h30 Effective interaction with 
members of Roma communities 
and with institutions’ staff 
 

Exercise (30 min) Discussion (15 min) 
Exercise (30 min) Discussion (15 min) 
 

17h30-18h00 Reporting, supervision, intervision 
and networking 

Input (10 min), group work (5 min) 
general discussion (15 min) 

 Evaluation  

 

Online 

Topic Hours 

Introductory task: Legal and institutional framework in the field 2.5 

Access issue 1.5  

Specific thematic issue 1.5 

Work plan review 1.5 

Supporting Roma community empowerment 1.5 

Cooperation with staff of institutions 1.5 

Feedback to colleagues 3 

Total hours 13 

 

Option 2: Intro online + 4 face to face meetings each followed by online tasks 
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General topics: 

- Knowledge of the Romanian legal and administrative framework related to education 

- Cooperation with various relevant local stakeholders 

- Practice of mediation in the Romanian education system 

- Supervision, intervision, reporting, networking 

Specific issues: 

Topic Education 
Registration and access Registration to school / kindergarten 

Registration after drop-out or temporary migration 

Specific knowledge Inclusive and intercultural education 
Strengthening self-esteem of Roma children 
Parental involvement 

Communication with 
community members 

Communication with parents 

Communication with 
institution staff 

Communication with school director, teachers and other school staff 

 

 

Online introductory task: Legal and institutional framework in the field 

Find online information about: 

- The main legal framework used in the education system in Romania, (Law of 

Education and related bylaws and regulations) 

- The main institutions in the field and their main responsibilities (County Schools 

Inspectorate, Municipality, school) 

- What are the rights of pupils and parents and what are the procedures to access 

these rights 

Analysing these documents, participants will prepare and send to the online tutor in a 

private message, prior to the start of the face to face session: 

- A list of rights of pupils and parents  

- A list of responsibilities of  

o County Schools Inspectorate 

o Municipality 

o School  

(mentioning the law in which these are specified) 

 

 



3 
 

The system and its responsibilities 

This face to face session will discuss and clarify the issues related to the legal and institutional 

framework.  

Considering that participants already started to accumulate information on this topic during the 

introductory online task, the session can start with a review of the online task. In case participants 

need it, the trainer will explain how to find information, including the legal framework in the field of 

education, bylaws and orders of the minister, on www.edu.ro, the official site of the Ministry of 

Education and how to find relevant legislation from other connected fields (e.g. social protection, 

child protection, identity papers, etc., on the websites of the relevant ministries or on the national 

database of legislation on www.just.ro.  

Based on this review, the trainers will point out the key issues resulted, including: 

- The right to education of Roma children  

- The responsibilities of public institutions towards Roma children and parents 

- The issues needing clarifications (for example where law and regulation is not clear or can be 

interpreted in different ways, or where there are provisions in the regulations which are 

actually not always or not correctly implemented) 

In small groups, participants will then prepare an adapted communication plan for informing 

members of the Roma community about:  

- Their rights 

- The responsibilities of institutions 

The plans will be shared and discussed with the whole group. 

Online task: Access and registration  

Participants will prepare and share on the online course platform a case from their local Roma 

community in which there was a problem regarding access to services and registration to different 

institutions and services. 

Access and registration 

The session starts with a review of the types of barriers to accessing services illustrated by the cases 

shared online and a brainstorming on other possible barriers. Trainer will provide comments to the 

issues identified and the list will be discussed in order to identify main types of intervention that 

mediators can have.  

Participants will choose one type of situation, most commonly encountered in practice, and will 

organise a simulation on that topic. Some participants will be observers and others will take various 

roles, including Roma citizens, mediator, staff of institutions, NGO representatives, and other 

relevant stakeholders. 

A general discussion will aim at identifying the main points to learn from the simulation and can start 

with the comments made by the observers. 

http://www.edu.ro/
http://www.just.ro/
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Online task: Specific thematic issues 

Participants will be provided with a text on one of the specific thematic issues identified and with a 

questionnaire related to the text. 

They will have to read the text and answer the questions. The online tutor will provide feedback and 

will clarify the issues for which the answers are not clear or nor correct. 

Specific thematic issues 

This session can be organised around one or two other specific thematic issues. For each issue, the 

structure can be: 

- Input provided by the trainer 

- Group work on a specific task (for example, how can mediators contribute to improving the 

situation on the respective topic 

- Sharing group work results and general discussion 

An alternative way to organise the session can be by inviting a guest speaker. It can be a professional 

of the respective field (a teacher, a healthcare professional – doctor or nurse, career adviser, 

vocational training expert, civil servant working in local administration, etc.) 

The expert can be asked to share some ideas from his/her experience and the answer questions of 

the participants. 

Online task: Work plan review 

Based on the input and conclusions of the previous activities in module 3 participants will review the 

plan prepared in the respective online activity of module 2 in order to incorporate possible new 

elements. 

Effective interaction with members of Roma communities and with institutions’ staff 

Half of the session will be dedicated to the work with community members and half to the 

cooperation with the staff of the key institution(s) in the respective field. 

One option is to focus the content on preparing one special event, for example: 

- A special event at school, working with Roma and non-Roma parents and teachers 

- A family planning information campaign, working with Roma women and healthcare 

professionals 

- A targeted job fair, working with community members and employment professionals 

- A community meeting to discuss cooperation with local administration, working with 

community members and local administration staff   

It is important to make the connection with topics addressed in modules 1 and 2.  
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Online task: Supporting Roma community empowerment 

Each participant should identify, present and analyse a situation when the work of the mediator can 

stimulate the empowerment of members of Roma community. 

Online task: Cooperation with staff of institutions 

Each participant should identify, present and analyse a situation when the work of the mediator can 

encourage and support staff of the public institution to understand better the needs of the Roma 

and engage in finding ways to improve the way Roma benefit from the services of their institution. 

Reporting, supervision, intervision and networking 

The last point in the code of ethics of mediators is related to the fact that mediators should 

cooperate with other mediators and with other relevant categories of professionals. 

This session aims at raising their awareness on the importance of  

- Reporting the activity done to employer and the beneficiaries, generating transparency and 

accountability 

- The role of supervision oriented towards support of the work of mediators 

- The peer support mediators can offer to each other through regular or ad-hoc intervision 

meetings 

- The networking between mediators as a way to share information, experiences, ideas, etc. 

If such systems exist, they should be presented and discussed. If they do not exist, a discussion can 

be engaged on how to set them up and organise them.  

Online task: feedback to colleagues 

For all the online tasks above, except for those which are to be delivered only to the tutor, 

participants are required to read the responses posted on the platform by their colleagues and give 

constructive feedback to at least three colleagues (different colleagues for each task). The number of 

comments one person should get is limited to three, in order to stimulate a balanced distribution of 

the feedback, while keeping the possibility for participants to choose to whom they want to give 

feedback. This will also stimulate them to react promptly.  

  

 

The following pages contain annexes with important documents related to the content described 

above.  
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Descrierea ocupaţiei 

 
 

 

Mediatorul şcolar acţionează ca agent al comunităţii în relaţie cu şcoala, reprezintă 

comunitatea în şcoală şi şcoala în cadrul comunităţii. 

 

Sarcina principală a mediatorului şcolar este să sprijine participarea tuturor copiilor din 

comunitate la învăţământul obligatoriu, prin încurajarea implicării părinţilor în educaţia 

copiilor şi în viaţa şcolii şi prin facilitarea cooperării între familii, comunitate şi şcoală. 

 

Mediatorul şcolar este angajatul şi subordonatul unităţilor de învăţământ preuniversitar sau 

al centrelor de resurse şi de asistenţă educaţională, înfiinţate şi organizate conform 

Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5418/2005. Angajarea mediatorului şcolar 

se face la solicitarea şcolii şi/sau a comunităţii, la propunerea inspectoratelor şcolare 

judeţene/al municipiului Bucureşti, la cererea autorităţilor publice locale, a organizaţiilor 

guvernamentale şi non-guvernamentale. 

 

Îndrumarea metodologică a activităţii mediatorului şcolar revine centrului judeţean de 

resurse şi de asistenţă educaţională, iar coordonarea şi monitorizarea activităţii acestuia 

conducerii unităţii/unităţilor de învăţământ preuniversitar în care mediatorul îşi desfăşoară 

activitatea.  

 

Mediatorul şcolar colaborează cu personalul unităţii de învăţământ preuniversitar, cu 

consiliul părinţilor şi cu alte structuri asociative ale părinţilor recunoscute de către unitatea 

de învăţământ preuniversitar, cu autorităţile locale şi judeţene, cu organizaţii nonguver-

namentale şi cu ceilalţi parteneri ai unităţii de învăţământ preuniversitar care au ca scop 

creşterea gradului de participare la educaţie şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor 

educaţionale oferite de şcoală comunităţii. 

 

Mediatorul şcolar face parte din comunitatea şcolară, înţelege şi vorbeşte limba 

comunităţii, este absolvent de liceu – filieră vocaţională – profil mediator şcolar - sau 

absolvent al unui curs autorizat de formare profesională, specializarea mediator şcolar.  

 

 

Responsabilităţile şi atribuţiile mediatorului şcolar: 

 

 Facilitează dialogul şcoală-familie-comunitate. 

 

 Contribuie la menţinerea şi dezvoltarea încrederii şi a respectului şcolii faţă de 

comunitate şi al comunităţii faţă de şcoală. 

 

 Monitorizează copiii de vârstă preşcolară care nu au fost înscrişi la grădiniţă şi 

sprijină familia (susţinătorii legali) în vederea înscrierii copilului în învăţământul 

preşcolar. 
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 Monitorizează copiii de vârstă şcolară care nu au frecventat cursurile 

învăţământului obligatoriu şi propune consiliului şcolii soluţii optime de recuperare 

şi de facilitare a accesului acestora la programe de educaţie alternative (a doua 

şansă, învăţământ cu frecvenţă redusă, programe de intervenţie personalizată, 

„Şcoala de după şcoală”etc). 

 

 Adună date statistice relevante pentru accesul la educaţie şi sprijină direct şi 

prioritar menţinerea copiilor în sistemul de învăţământ obligatoriu. 

 

 Asigură actualizarea bazei de date despre copiii aflaţi în pericol de abandon şcolar, 

monitorizează situaţia şcolară şi activităţile extraşcolare ale acestora, încurajând 

participarea acestora la educaţie. 

 

 Transmite şcolii toate datele colectate din comunitate, în scopul identificării 

soluţiilor optime pentru asigurarea accesului egal al copiilor la educaţie.  

 

 Previne şi mediază conflictele între familie, comunitate şi şcoală; 

 

 Ajută părinţii, profesorii, elevii să cunoască şi să depăşească barierele care îi 

împiedică pe unii copii să participe la educaţie (prejudecăţi sociale, culturale, lipsa 

de încredere în educaţia formală etc.). 

 

 Contribuie la deschiderea şcolii către comunitate şi la promovarea valorilor 

culturale tradiţionale ale acesteia în mediul şcolar, prin implicarea în organizarea de 

activităţi cu specific multicultural cu părinţii şi ceilalţi membri ai comunităţii.  

 

 Sprijină elaborarea planului de desegregare şcolară şi implementarea acestuia, prin 

colaborare cu conducerea şcolii şi cu reprezentanţii comunităţii. 

 

 Informează autorităţile despre orice posibilă încălcare a drepturilor copilului, 

sprijinind demersurile acestora pentru soluţionarea situaţiilor respective. 

 

 

 

 



Mediator şcolar – 12 unităţi 
 

Pag. 5 din 21 

 

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ 

 

 

Categorii de 

competenţe 

Nr. 

crt. 

Titlul unităţii 

 

FUNDAMENTALE 

1. Planificarea activităţii 

2. Munca în echipă 

3. Dezvoltarea profesională 

4. Utilizare PC 

GENERALE PE 

DOMENIUL DE 

ACTIVITATE 

5. Comunicare 

6. Rezolvare de conflicte 

 

 

 

SPECIFICE 

OCUPAŢIEI 

7. Dezvoltarea parteneriatului şcoală-comunitate 

8. Consilierea familiilor/categoriilor sociale 

dezavantajate privind rolul şi importanţa 

şcolarizării copiilor  

9. Aplicarea practicilor incluzive  

10. Depăsirea dificultăţilor emoţionale şi 

comportamentale la copiii cu nevoi speciale 

11. Asigurarea respectării drepturilor copilului  

12. Promovarea limbii, tradiţiilor şi obiceiurilor 

comunităţii în şcoală 
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Unitatea 1 

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII 

Descrierea unităţii 

Unitatea cuprinde cunoştinţe şi deprinderi necesare mediatorului şcolar pentru a realiza o 

planificare realistă şi eficientă a activităţii. 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 

1. Stabileşte obiectivele şi 

durata activităţilor 

1.1. Obiectivele şi durata sunt stabilite în funcţie de 

specificul activităţii şi timpul disponibil 

1.2. Obiectivele şi durata activităţilor sunt stabilite ţinând 

cont de informaţiile disponibile 

1.3. Obiectivele şi durata activităţilor odată stabilite sunt 

supuse aprobării directorului 

1.4. Durata activităţilor este stabilită corect, astfel încât să 

permită desfăşurarea lor în condiţii optime şi cu 

randament maxim 

2. Întocmeşte planul de 

întâlniri cu persoanele 

şi instituţiile implicate 

2.1. Planul de întâlniri este stabilit prin consultarea 

persoanelor implicate.  

2.2. Planul de întâlniri este stabilit respectând timpul alocat, 

prin corelare cu celelalte activităţi ce trebuie realizate 

3. Integrează planul 

întâlnirilor în planul 

general de activitate 

3.1. Derularea în timp a activităţilor este planificată ţinând 

cont de  complexitatea  activităţilor şi timpul alocat 

pentru fiecare activitate 

3.2. Necesarul de resurse este planificat în funcţie de 

obiective şi durata activităţii 

3.3. Programul de activităţi este flexibil şi adaptabil noilor 

situaţii apărute 

 

Gama de variabile 

      Tipuri de activităţi de cunoaştere: 

- activităţi de cunoaştere a specificului profesiei de mediator, a specificului şcolii şi 

comunităţii: întâlniri, deplasări, interviuri, chestionare, studii de caz; 

Documente necesare planificării activităţii: 

-  fişa postului, contractul de muncă, caietul şcolii şi comunităţii 

Arii de activitate: 

-  facilitarea accesului membrilor comunităţii la educaţie; 

-  monitorizarea elevilor în timpul programului şcolar şi extraşcolar; 

-  rezolvarea situaţiilor de absenteism, segregare, probleme sociale; 

-  oferirea de consultanţă familiilor şi copiilor cu nevoi speciale; 

-  sprijinirea cadrelor didactice în comunicarea cu elevii. 

Ghid pentru evaluare 

       Cunoştinţele necesare se referă la: 

-  specificul şcolii şi comunităţii; 

-  resurse umane. 

La evaluare se urmăreşte: 

-  flexibilitatea; 

-  abilităţile de organizare; 

-  modul în care stabileşte necesarul de resurse; 

-  modul în care planifică în timp derularea activităţilor; 

-  capacitatea de autoevaluare pe parcurs, de optimizare a planificării, organizării şi   

desfăşurării activităţilor. 
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Unitatea 2 

MUNCA ÎN ECHIPĂ 
Descrierea unităţii 

Unitatea cuprinde cunoştinţe şi deprinderi necesare mediatorului şcolar pentru efectuarea 

lucrului în echipă şi persoanele implicate în rezolvarea problemelor beneficiarilor 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 

1. Identifică persoane şi 

instituţii 

1.1. Identificarea se realizează prin discuţii cu personalul 

şcolii, familia, partenerii din comunitate 

1.2. Posibilităţile de lucru în echipă sunt stabilite prin discuţii 

profesionale 

2. Lucrează împreună  2.1. Fixează obiective, fac schimb de informaţii, 

implementează şi evaluează împreună rezultatele 

2.2. Problemele sunt discutate şi rezolvate într-o modalitate 

agreată şi acceptată de toţi membrii echipei 

2.3. Rolurile şi limitele de competenţe sunt precizate 

2.4. Graficul de lucru este bine stabilit în funcţie de 

particularităţile beneficiarilor şi de programul 

specialiştilor. 

3. Menţin colaborarea 3.1. Potenţialul fiecărui partener este conştientizat şi apreciat. 

3.2. Resursele identificate se utilizează şi în alte situaţii. 

 

Gama de variabile 

Situaţiile care impun consultarea echipei pot fi: 

-  frecvenţa şi performanţa şcolară; 

-  nevoia de identificare şi de eliminare a situaţiilor de segregare şcolară; 

-  rezolvarea de probleme sociale şi şcolare specifice. 

Membrii echipei multidisciplinare pot fi: 

-  cadre didactice; 

-  consilier psihopedagogic; 

-  logoped; 

-  medic de familie; 

-  asistent social/medical; 

-  mediator sanitar; 

-  experţi ai ONG. 

Cauzele perturbatoare ale muncii în echipă pot fi: 

-  lipsa unei organizări riguroase; 

-  deficienţe de comunicare; 

-  interese divergente; 

-  reacţia negativă la tendinţa de schimbare/rezistenţa la schimbare; 

-  necunoaşterea şi/sau nerecunoaşterea liderului. 

 

Ghid pentru evaluare 

Cunoştinţele necesare se referă la: 

-  cunoştinţe privind echipa, structura şi rolurile, leadershipul echipei; 

-  legislaţia în vigoare; 

-  tehnicile de comunicare; 

-  tehnici de organizare a muncii în echipă. 

În evaluare se urmăreşte: 

-  capacitatea de comunicare orală şi scrisă; 

-  abilităţile de lucru în echipă, spiritul de iniţiativă, adaptabilitate; 

-  capacitatea de a colabora; 

-  capacitatea de a utiliza limbajul adecvat situaţiei şi partenerilor de echipă; 

-  capacitatea de a negocia în situaţia existenţei unor interese divergente/opuse. 
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Unitatea 3 

DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ 
Descrierea unităţii 

Unitatea cuprinde cunoştinte şi deprinderi necesare mediatorului şcolar pentru a identifica 

nevoile proprii de pregătire profesională şi de perfecţionare continuă. 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 

1. Identifică nevoile 

proprii de dezvoltare 

1.1. Necesarul de (auto)instruire este stabilit pe baza 

autoevaluării şi a evaluărilor externe 

1.2. Necesarul de (auto)instruire este identificat ţinând cont 

de noutăţile ce apar în domeniul educaţional şi de 

complexitatea situaţiilor nou-apărute în comunitate 

1.3. Planul de studiu este elaborat ţinând cont de necesităţi şi 

resursele de timp 

2. Realizează studiu 

individual  

2.1. Planul de studiu individual elaborat acoperă nevoile 

personale de dezvoltare profesională 

2.2. Cunoştinţele nou-achiziţionate sunt integrate în sistemul 

de cunoştinţe existent şi însuşite ca valoare adăugată 

3. Participă la programe 

de perfecţionare 

3.1. Participarea la programe de perfecţionare se face din 

proprie iniţiativă sau la recomandarea angajatorului 

3.2. Cunoştinţele dobândite în timpul formării contribuie la 

creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor acordate 

beneficiarului 

4. Aplică cunoştinţele 

dobândite 

4.1. Deprinderile sunt exersate prin atingerea unor parametri 

de funcţionalitate adecvaţi 

4.2. Deprinderile dobândite se regăsesc într-un stil de muncă 

îmbunătăţit. 

Gama de variabile 

Surse de autoperfecţionare: 

-  planul individual de formare; 

   -  caietul şcolii şi al comunităţii; 

   -  ghidul mediatorului şcolar; 

   -  grupuri de discuţii, forum on-line; 

   -  alte resurse informaţionale specifice domeniului de activitate şi de interes profesional. 

Forme de pregătire: formală; informală; nonformală. 

Tipuri de pregătire: 

- stagii de formare; 

- schimburi de experienţă; 

- cursuri de perfecţionare; 

- conferinţe; 

- seminarii. 

Ghid pentru evaluare 

Cunoştinţele necesare se referă la: 

-  identificarea şi valorificarea resurselor informaţionale; 

-  capacitatea de transfer a cunoştinţelor la situaţii concrete; 

-  modalităţi moderne de învăţare; 

-  noţiuni psiho-pedagogice; 

-  rolul şi locul mediatorului şcolar. 

La evaluare se urmăreşte: 

-  capacitatea de accesare a curriculumului şi a programelor de perfecţionare; 

-  capacitatea de a stabili un plan de studiu individual care să reflecte propriile nevoi  

   de dezvoltare profesională; 

-  capacitatea de a identifica surse informaţionale pertinente şi adecvate nevoilor de 

dezvoltare profesională. 
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Unitatea 4 

UTILIZAREA PC 
Descrierea unităţii  

Unitatea cuprinde cunoştinţe şi deprinderi necesare mediatorului şcolar pentru utilizarea 

calculatorului în activitate. 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 

1. Utilizarea sistemului de 

operare Windows 

1.1. Instrumentele TIC sunt utilizate pentru a schiţa, 

acumula şi corobora informaţii 

1.2. Aplicaţiile software sunt folosite pentru stocarea, 

prelucrarea şi prezentarea informaţiei  

2. Înregistrarea şi gestionarea 

datelor folosind EXCEL 

2.1. Informaţiile sunt adunate, introduse, analizate şi 

evaluate, verificând corectitudinea lor în cadrul 

programului de calcul 

2.2. Informaţiile sunt organizate în câmpuri relevante 

pentru activitatea educaţională 

2.3. Câmpurile sunt actualizate în mod constant 

2.4. Datele sunt accesibile pentru toţi partenerii 

educaţionali 

3. Comunicare/colaborare cu 

ajutorul instrumentelor TIC 

 

3.1. Selectarea şi utilizarea instrumentelor TIC sunt 

adecvate pentru a explora şi comunica anumite 

subiecte 

3.2. Utilizarea instrumentelor TIC dezvoltă 

comunicarea şi colaborarea cu ceilalţi  

2.2  Comunicarea cu ceilalţi se face utilizând un limbaj 

specific pentru subiectul şi procesul abordat  

 

Gama de variabile 

Sisteme de operare: 

-  sistemul Windows, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel; 

-  reţeaua Internet. 

Activităţi care necesită utilizarea PC: 

- constituirea bazei de date; 

-  întocmirea rapoartelor; 

-  transmiterea informaţiilor; 

- monitorizarea frecvenţei elevilor; 

-  monitorizarea programelor. 

 

Ghid pentru evaluare 

Cunoştinţele necesare se referă la: 

-  operare PC, Windows, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, 

accesare bază de date, internet; e-grupuri 

-  modalităţile de selectare a datelor şi imaginilor 

La evaluare se urmăreşte: 

-  capacitatea de utilizare a PC; 

-  capacitatea de analiză şi sinteză; 

-  capacitatea de folosire curentă a e-mail-ului şi a grupurilor de discuţii on-line. 
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Unitatea 5 

COMUNICARE 
Descrierea unităţii  

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare mediatorului şcolar pentru 

desfăşurarea unei comunicări eficiente cu membrii echipei, comunitatea şi familia elevilor 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 

1. Alege modalităţile de 

comunicare 

1.1. Modalităţile de comunicare sunt adecvate situaţiilor concrete 

1.2. Modalităţile de comunicare sunt alese în raport cu conţinutul 

comunicării 

2. Transmite informaţii 2.1. Discuţiile sunt iniţiate pentru a se realiza obiectivele propuse 

2.2. Sunt selectate informaţii esenţiale, în funcţie de obiective 

2.3. Mesajul se transmite clar, în limba adecvată, în funcţie de 

interlocutor 

3. Utilizează feedback-ul  3.1. Înţelegerea corectă a mesajului transmis este verificată prin 

întrebări şi feedback eficient 

3.2. Mesajul transmis se raportează la mesajul receptat, în scopul 

verificării acurateţei şi integrităţii conţinutului informativ 

3.3. Deficienţele constatate în înţelegerea mesajului se clarifică 

4. Facilitează comunicarea 4.1. Situaţiile de comunicare construite permit facilitarea 

schimbului de informaţii 

4.2. Medierea comunicării se realizează prin construirea şi 

ameliorarea legăturilor dintre şcoală şi comunitate 

Gama de variabile 

Modalităţile de comunicare pot fi:  

-  verbală/nonverbală; 

-  orală/scrisă; 

-  discurs public; 

-  prezentare de informaţii; 

-  limbaj paraverbal şi non-verbal. 

Situaţiile de lucru pot fi: 

-  documentare, informare, asigurarea unor informaţii diverse, rezolvarea de probleme. 

Situaţiile de comunicare se pot realiza: 

-  în şcoală, în comunitate, în familie, în diverse instituţii. 

Ghid pentru evaluare 

Cunoştinţele necesare se referă la: 

-  cunoştinţe fundamentale privind comunicarea/situaţiile de comunicare; 

-  barierele în calea  comunicării; 

-  elementele comunicării orale şi scrise; 

-  tehnicile şi instrumentele de comunicare; 

-  tipurile de comunicare: informarea, discursul public, redactarea de documente etc. 

La evaluare se urmăresc: 

-  deprinderile de ascultare activă, de comunicare şi feedback eficient; 

-  deprinderile de iniţiere şi menţinere a dialogului eficient; 

-  tehnicile de culegere de informaţii, analiză, prelucrare, sinteză; 

-  operarea cu ajutorul tehnologiilor moderne de informare şi comunicaţie; 

-  capacitatea de a alege metode de comunicare adecvate unor situaţii diverse; 

-  modul de transmitere a informaţiilor şi calitatea acestora în raport cu obiectivele  

propuse; 

-  capacitatea de a construi situaţii de comunicare; 

-  claritatea cu care se utilizează limbajul; 

-  modul de receptare a informaţiilor şi de transmitere a feedback-ului. 
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Unitatea 6 

REZOLVARE  DE  CONFLICTE 
Descrierea unităţii 

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare mediatorului şcolar pentru 

identificarea cauzelor şi factorilor de risc care pot duce la apariţia unor conflicte şi abilităţi 

de rezolvare a conflictelor. 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 

1. Identifică posibilele cauze ale 

conflictului 

1.1. Cauzele conflictelor sunt identificate cu 

promptitudine 

1.2. Caracteristicile conflictului sunt stabilite corect  

1.3. Cauzele conflictului sunt identificate prin 

metode specifice 

2. Monitorizează situaţiile de 

conflict 

2.1. Situaţiile de conflict sunt, pe cât posibil, 

anticipate 

2.2. Strategiile şi tehnicile de prevenţie a situaţiilor 

conflictuale se aplică adecvat în funcţie de 

context 

2.3. Potenţialele situaţii de conflict sunt atent 

monitorizate 

3. Mediază conflictele 3.1. Practicile pozitive de rezolvare a conflictelor 

din şcoală şi comunitate sunt identificate şi 

aplicate 

3.2. Problemele sunt discutate şi rezolvate  

       printr-un proces agreat şi acceptat de factorii 

implicaţi în conflict 

3.3. Stilurile de comunicare şi de intervenţie şi 

capacităţile de mediere sunt supuse 

autoreflecţiei 

Gama de variabile 

Categorii/persoane implicate: 

-  elevi şi cadre didactice; 

-  părinţi/familie; 

-  autoritatea locală şi persoane/segmente din comunitate. 

Tehnici de rezolvare: 

-  “câştig-câştig”; 

-  cooperare/colaborare; 

-  negociere; 

-  mediere. 

Tehnici de prevenţie: 

-  promovarea situaţiilor de comunicare pozitivă; 

-  stilul asertiv; 

-  dezvoltarea stimei de sine. 

Factori de risc: 

- lipsa de comunicare şcoală/autorităţi şi comunitate; 

- situaţia socială a comunităţii; 

- nivelul de izolare a comunităţii; 

- insuficienta cunoaştere a tradiţiilor şi specificului comunităţii. 
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Ghid pentru evaluare 

 

 Cunoştinţele necesare se referă la: 

 

- cunoaşterea conceptelor specifice rezolvării de conflicte; 

- tehnici de negociere, mediere şi rezolvare de conflicte; 

- situaţii de risc; 

- tehnici de consiliere. 

 

La evaluare se urmăreşte: 

 

- capacitatea persuasivă; 

- empatia; 

- discernământul; 

- abilitatea de a media conflictele; 

- capacitatea de a crea situaţii în care beneficiarul să se poată exprima; 

- capacitatea de a menţine relaţii armonioase cu persoane diverse; 

- abilitatea de a găsi soluţii adecvate la situaţiile generate de conflict. 
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Unitatea 7 

 

 

 

DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI 

ŞCOALĂ-COMUNITATE 
 

 

 

 

Descrierea unităţii 

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare mediatorului şcolar pentru dezvoltarea 

colaborării dintre şcoală şi comunitate. 

 

 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 

1. Identifică partenerii locali 1.1. Persoanele şi instituţiile din comunitate sunt 

identificate 

1.2. Rolul fiecărui partener în derularea activităţilor 

educative formale, informale şi non-formale este 

stabilit în mod clar 

1.3. Principalele modalităţi de relaţionare şcoală – 

comunitate sunt definite 

2. Realizează unitatea de 

cerinţe şcoală-comunitate 

2.1. Obiectivele educaţionale sunt conştientizate de către 

fiecare partener  

2.2. Strategia stabilită este corelată la nivelul tuturor 

partenerilor 

2.3. Obiectivele formativ-educative se stabilesc 

        ţinându-se cont de cerinţele educaţionale  

3. Construieşte modele de 

colaborare şcoală-comunitate 

3.1. Modalităţile de colaborare sunt alese luând în 

considerare specificul comunităţii 

3.2. Modelele eficiente sunt promovate, dezvoltate, 

diversificate 

 

 

Gama de variabile 

 

Domeniile de responsabilitate ale mediatorului sunt: 

 

-  implicarea părinţilor şi a asociaţiilor de părinţi; 

-  responsabilizarea factorilor din comunitate, a autorităţii locale, a instituţiilor statului, a 

ONG-urilor, a bisericii etc.; 

-  eliminarea segregării şcolare; 

-  aplicarea practicilor incluzive; 

-  eliminarea abandonului şcolar; 

-  promovarea cerinţelor educaţionale în comunitate/familie. 
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Ghid pentru evaluare 

 

Cunoştinţele necesare se referă la: 

 

- rolul şi atribuţiile mediatorului şcolar; 

- organizarea şi desfăşurarea activităţii de mediere şcolară; 

- cunoaşterea specificului comunităţii; 

- atragerea partenerilor şi construirea de parteneriate; 

- aplicarea legislaţiei privind desegregarea şi promovarea şcolii incluzive,   

prietenoase; 

- măsuri şi tehnici de prevenire şi înlăturare a abandonului şcolar.  

 

Surse de evaluare: 

 

-  planul individual de măsuri; 

-  baza de date privind recensământul populaţiei şcolare; 

-  situaţia copiilor cu risc de abandon; 

-  planul de monitorizare a activităţii şcolare şi extrascolare a copiilor cu cerinţe 

educative speciale;  

   -  caietul şcolii şi al comunităţii; 

   -  ghidul mediatorului şcolar; 

   -  grupuri de discuţii, forum on-line; 

   -  activităţile de perfecţionare şi de autoperfecţionare în care este implicat mediatorul 

şcolar; 

   -  alte resurse informaţionale specifice domeniului de activitate şi de interes profesional. 

 

 

La evaluare se urmareşte: 

 

- capacitatea de proiectare, planificare şi organizare a activităţii; 

- capacitatea de a implica familia şi comunitatea într-un demers formativ-educativ 

coerent care să sprijine dezvoltarea elevilor şi prevenirea riscului de abandon şcolar; 

- eficienţa demersurilor incluzive promovate de mediatorul şcolar; 

- capacitatea de comunicare şi relaţionare empatică; 

- capacitatea de analiză a opiniilor partenerilor şi de selectare a unora dintre ele 

pentru o strategie educativă adecvată; 

- capacitatea de sinteză, tact, discernământ, persuasiune, initiaţivă, perseverenţa. 
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Unitatea 8 

 

 

 

CONSILIEREA FAMILIILOR/CATEGORIILOR SOCIALE 

DEZAVANTAJATE PRIVIND ROLUL ŞI IMPORTANŢA 

ŞCOLARIZĂRII COPIILOR 

 
 

Descrierea unităţii 

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare mediatorului şcolar pentru 

îmbunătăţirea participării la educaţie a grupurilor dezavantajate. 

 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 

 

1. Identifică nevoile de 

consiliere 

1.1. Contactele stabilite sunt adecvate, astfel încât să 

aducă informaţii relevante 

1.2. Graficul comunicării şcoală-comunitate este stabilit 

în funcţie de obiectivul educativ urmărit şi de 

problemele apărute 

1.3. Informaţiile oferite familiei, şcolii şi comunităţii 

sunt relevante pentru situaţia elevului 

1.4. Aspectele şi situaţiile care necesită consiliere sunt 

identificate corespunzător 

1.5. Situaţiile care necesită consiliere specializată sunt 

identificate cu discernământ pentru a îndruma 

familia către surse/instituţii specializate. 

 

2. Selectează  informaţii 2.1. Tipurile de informaţii solicitate permit cunoaşterea 

adecvată a elevilor şi a situaţiilor apărute/existente  

2.2. Informaţiile solicitate sunt relevante şi utile pentru 

activitatea educaţională 

2.3. Ritmul de solicitare a informaţiilor este stabilit prin 

raportare la soluţiile de optimizare 

2.4. Informaţiile obţinute sunt verificate şi coroborate 

3. Oferă consultanţă 3.1. Graficul comunicării şcoală-comunitate este stabilit 

în funcţie de obiectivul educativ urmărit şi de 

problemele apărute 

3.2. Aspectele sunt selectate cu responsabilitate pentru ca 

sfaturile şi recomandările date familiei şi/sau 

comunităţii să fie pertinente 

3.3. Situaţiile care necesită consiliere specializată sunt 

identificate cu discernământ pentru a îndruma 

familia către surse/instituţii specializate 

3.4. Planul individual de acţiune pentru remedierea 

aspectelor consiliate este stabilit împreună cu cadrele 

didactice şi cu direcţiunea şcolii 
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Gama de variabile 

 

Grupuri de interes: 

 

- părinţii elevilor; 

- cadrele didactice din şcolile arondate; 

- elevii; 

- comunitatea; 

- autorităţile locale şi judeţene. 

 

Informaţiile relevante despre elevi se pot referi la: 

 

-  frecvenţă şi progresul şcolar; 

-  comportamentul la şcoală, în familie şi comunitate/societate; 

-  mediul familial; 

-  stilul de învăţare; 

-  starea de sănătate; 

-  posibilele situaţii de conflict, abandon şcolar şi consecinţele lor. 

Aspectele care necesită consiliere pot fi: 

 

-  programul de viaţă; 

-  modalităţile de supraveghere şi control; 

-  modalităţile de sprijinire a elevului în efortul său de a învăţa/de a-şi dezvolta 

anumite aptitudini; 

-  necesitatea de a evita eşecul şi abandonul şcolar; 

-  evenimentele din viaţa elevului (agresiuni fizice sau psihice, boală, schimbări 

emoţionale etc.) 

Sursele/instituţii specializate de consiliere pot fi: 

 

-  psiholog/logoped; 

-  asistent social; 

-  Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE); 

-  Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică (CJAPP). 

 

Ghid pentru evaluare 

 

Cunoştinţele necesare se referă la: 

-  cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice consilierii educaţionale; 

-  dezvoltarea de activităţi specifice de consiliere; 

-  modalitatile de comunicare, înregistrare şi utilizare a datelor obşinute. 

 

La evaluare se urmăreşte: 

 

-  capacitatea de a obţine informaţii relevante pentru familie/pentru demersul didactic; 

-  calitatea şi periodicitatea legăturii cu familia/cu alţi parteneri educaţionali; 

-  capacitatea de a descoperi cauzele unui fenomen (comportament) şi de a oferi 

modalităţi de soluţionare; 

-  eficienţa consilierii (rata scăzută de absenteism şi abandon şcolar). 
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Unitatea 9 

APLICAREA PRACTICILOR INCLUZIVE 
Descrierea unităţii: 

Unitatea cuprinde cunoştinţe şi deprinderi necesare mediatorului şcolar pentru promovarea 

şi aplicarea practicilor incluzive în şcoală şi comunitate 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 

1. Stabileşte gradul de 

incluziune a şcolii 

1.1. Verificarea listei indicatorilor de incluziune se 

realizează prin colaborare cu cadrele didactice şi 

părinţii elevilor 

1.2. Etosul incluziv se stabileşte în funcţie de factorii 

relevanţi observaţi 

2. Sprijină dezvoltarea 

practicilor incluzive 

2.1. Practicile şi situaţiile de segregare sunt identificate 

corect 

2.2. Practicile şi situaţiile de segregare sunt identificate 

cu promptitudine 

2.3. Situaţiile de ameliorare a incluziunii sunt stabilite 

conform legislaţiei române şi europene 

2.4. Practicile incluzive sunt stabilite cu participarea 

tuturor  celor interesaţi 

3. Monitorizează aplicarea 

practicilor incluzive 

3.1. Măsurile de prevenire a segregării şi discriminării 

sunt promovate   

3.2. Monitorizarea aplicării practicilor incluzive se 

realizează ritmic conform prevederilor legale  

3.3. Practicile incluzive aplicate incorect sunt 

identificate cu promptitudine 

 

Gama de variabile 

Lista de verificare a bunelor practici în incluziune:  

Indexul pentru incluziune (Booth, Ainscow, 2001) 

A. Crearea unei culturi incluzive 

B. Producerea unor politici incluzive 

C. Dezvoltarea practicilor incluzive 

Factorii implicaţi: 

- echipa managerială, cadrele didactice, comunitatea locală, instituţii partenere/de 

formare profesională pentru cadrele didactice. 

Exemplele de bună practică: etapele realizării şi implementării unui plan de schimbare 

şcolară (analiza SWOT, planificarea, organizarea, monitorizarea, evaluarea) 

 

Ghid pentru evaluare 

Cunoştinţele necesare se referă la: 

-  conceptele de incluziune şi şcoală incluzivă; 

-  desegregare şcolară; 

-  cunoaşterea legislaţiei româneşti şi europene în domeniu; 

-  cunoaşterea politicii şcolii şi a politicilor din domeniul social şi educaţional; 

La evaluare se urmăreşte: 

- capacitatea de a obiectiva practicile educaţionale incluzive şi de desegregare; 

- comunicarea interpersonală; 

- spiritul de observaţie; 

- capacitatea de a identifica situaţii de încălcare a drepturilor copiilor; 

- varietatea şi calitatea soluţiilor propuse pentru prevenirea segregării şcolare şi 

ameliorarea indicelui de incluziune. 
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Unitatea 10 

DEPĂŞIREA DIFICULTĂŢILOR EMOŢIONALE, 

COMPORTAMENTALE ŞI SOCIALE LA COPIII CU NEVOI 

SPECIALE 
Descrierea unităţii: 

Unitatea cuprinde cunoştinţe şi deprinderi necesare mediatorului şcolar pentru dezvoltarea 

socială şi emoţională a elevilor, factor esenţial în prevenirea tulburărilor de tip social, 

emoţional şi comportamental 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 

1. Identifică dificultăţile 

emoţionale, sociale şi comporta-

mentale şi cauzele lor 

1.1. Dificultăţile identificate sunt analizate sub 

aspectul factorilor determinanţi 

1.2. Comportamentele elevilor sunt clasificate în 

funcţie de dificultăţi 

2. Sprijină acţiunile de prevenire şi 

înlăturare a barierelor în 

învăţare 

 

 

 

2.1. Barierele în învăţare sunt identificate corect. 

2.2. Metodele şi tehnicile propuse reduc barierele 

şi sporesc accesul copiilor la performanţa 

şcolară 

2.3. Strategiile utilizate sunt diferenţiate pentru 

elevii cu cerinţe educative speciale 

3. Contribuie la intervenţia şi 

prevenţia dificultăţilor 

emoţionale, sociale şi 

comportamentale 

3.1. Programele de dezvoltare a abilităţilor 

sociale şi emoţionale sunt stabilite în echipa 

pluridisciplinară 

3.2. Modificările comportamentale ale elevilor 

sunt planificate, monitorizate şi încurajate. 

3.3. Exemplele  de bune practici sunt promovate 

 

Gama de variabile 

Tipuri de acţiuni: 

- monitorizarea mediului clasei; 

-  monitorizarea comportamentului copilului în şcoală; 

-  facilitarea relaţiei cadre didactice – părinţi; 

-  monitorizarea copilului în mediul familial; 

-  informarea/consilierea părinţilor cu privire la comportamentul pe care aceştia ar  

             trebui să îl adopte în relaţia cu propriul copil; 

         -   facilitarea întâlnirilor cu psihologul/consilierul/cadrul de sprijin. 

 Situaţiile de lucru pot fi: 

-  reguli şi regulamente şcolare;  

-  studii de caz; 

-  programe de intervenţie în cadrul echipei multidisciplinare. 

Modalităţile de lucru pot fi: 

-  individual 

-  în grup 

-  în echipă. 

Factorii generatori de bariere şi dificultăţi emoţionale, sociale şi comportamentale ale 

copilului pot fi: 

-  lipsa informaţiei; 

-  lipsa de experienţă; 

-  comunitatea, tradiţiile; 

-  şcoala şi cadrele didactice; 

-  colegii, familia. 
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Ghid pentru evaluare 

 

Cunoştinţele necesare se referă la: 

 

- noţiuni şi concepte referitoare la copiii cu dificultăţi de învăţare, la copiii cu cerinţe 

educative speciale, deficienţă, handicap, inteligenţă, motivaţie, construirea regulilor, 

recompense, inteligenţa emoţională; 

- etapele şi resursele necesare abordării adecvate, din perspectiva educaţiei incluzive, 

a copiilor cu CES (identificare, evaluare psihopedagogică complexă, abordare 

educaţională individualizată, evaluare formativă; cadre didactice, medic de familie, 

consilier şcolar, logoped, comisia de evaluare complexă-DGASPC, şcoli speciale, 

CJAPP, CJRAE; CREII, cadre didactice de sprijin). 

 

La evaluare se vor urmări: 

 

- cunoştinţe de psihopedagogie şcolară; 

- capacitatea de a identifica dificultăţile pe baza observării comportamentului; 

- capacitatea de identificare a curriculum-ului ascuns; 

- capacitatea de a se implica în conceperea, implementarea şi evaluarea de programe 

de identificare şi depăşire a dificultăţilor emoţionale, comportamentale şi sociale; 

- spiritul de observaţie şi perseverenţa; 

- asertivitatea, tactul pedagogic. 
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Unitatea 11 

ASIGURAREA RESPECTĂRII DREPTURILOR COPILULUI 
Descrierea unităţii 

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare mediatorului şcolar pentru asigurarea 

protecţiei şi promovării drepturilor şi libertăţii copiilor. 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 

1. Culege informaţii privind 

respectarea drepturilor copilului 

1.1. Culegerea de informaţii cu privire la drepturile 

şi obligaţiile copiilor se face permanent 

1.2. Informaţiile cu privire la drepturile şi 

obligaţiile copiilor sunt permanent actualizate 

2. Urmăreşte respectarea 

drepturilor copilului 

2.1. Urmărirea respectării drepturilor copiilor se 

realizează prin identificarea situaţiilor de 

încălcare a acestora 

2.2. Respectarea drepturilor copiilor se face 

informând instituţiile implicate despre 

încălcarea acestora 

2.3. Urmărirea respectării drepturilor copiilor se 

face prin cultivarea încrederii reciproce între 

autorităţile publice locale şi comunitatea pe 

care o reprezintă 

3. Intervine în cazul încălcării 

drepturilor copilului 

3.1. În cazul încălcării drepturilor copiilor, 

sesizează la timp colegilor şi superiorilor 

situaţiile în care acestea sunt încălcate 

3.2. Sprijinirea beneficiarilor se realizează 

întotdeauna cu respectarea confidenţialităţii 

informaţiilor 

3.3. Intervine cu promptitudine în cazul încălcării 

drepturilor beneficiarilor 

Gama de variabile 

Drepturile beneficiarilor se referă la: 

- drepturile înscrise în Constituţia României; 

- Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului; 

- dreptul la educaţie; 

- dreptul la confidenţialitate; 

- Declaraţia Universală a Drepturilor Omului; 

- Convenţia Europeană cu privire la Drepturile Omului; 

- legislaţia naţională antidiscriminare; 

- legislaţia de protecţie specială. 

 

Ghid pentru evaluare 

Cunoştinţele necesare se referă la: 

- noţiuni privind legislaţia în vigoare referitoare la drepturile omului/copilului; 

- noţiuni privind egalitatea de şanse; 

- politici educaţionale privind accesul la educaţie şi combaterea segregării; 

- instituţii care sprijină apărarea drepturilor copilului. 

La evaluare se urmăreşte: 

- cunoaşterea drepturilor, libertăţilor fundamentale şi a obligaţiilor copilului; 

- promptitudinea identificării încălcării drepturilor copilului; 

- promptitudinea şi rezultatele implicării în rezolvarea situaţiei de încălcare a 

drepturilor copilului; 

- perseverenţa în dobândirea şi asigurarea exercitării drepturilor copilului. 
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Unitatea 12 

PROMOVAREA LIMBII, TRADIŢIILOR ŞI OBICEIURILOR 

COMUNITĂŢII 
 

Descrierea unităţii 

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare mediatorului şcolar pentru  promovarea 

specificului şi diversităţii lingvistice şi culturale. 

 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 

12.1. Cunoaşte şi utilizează 

limba comunităţii şi 

valorifică istoria acesteia 

1.1. Limba comunităţii este utilizată în comunicarea cu 

familia şi cu alţi parteneri 

1.2. Sistemul de valori ale comunităţii devine familiar 

1.3. Cerinţele educative sunt comunicate adecvat 

1.4. Barierele lingvistice sunt depăşite prin cunoaşterea, 

promovarea şi utilizarea limbii comunităţii 

12.2. Mediază recunoaşterea şi 

valorificarea tradiţiilor şi 

obiceiurilor specifice în 

comunitate şi în şcoală 

2.1. Valorile comunităţii sunt cunoscute în şcoală 

2.2. Interesul pentru cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor 

comunităţii este stimulat 

2.3. Sensibilitatea interculturală şi gradul de acceptare a 

celuilalt devine o valoare a şcolii 

 

 

Gama de variabile 

 

-  tipuri de comunităţi; 

-  experienţe şi modele sociale; 

-  istorie şi tradiţii; 

-  desfăşurarea spaţio-temporală a evenimentelor din comunitate. 

 

Ghid pentru evaluare 

 

Cunoştinţele necesare se referă la: 

 

- cunoaşterea şi utilizarea limbii comunităţii; 

- cunoaşterea istoriei şi tradiţiilor scrise/orale ale comunităţii; 

 

La evaluare se urmăreşte: 

 

- capacitatea de promovare a valorilor culturale tradiţionale ale comunităţii în mediul 

şcolar, prin implicarea în organizarea de activităţi cu specific multicultural cu 

părinţii şi ceilalţi membri ai comunităţii; 

- capacitatea de comunicare, spiritul de iniţiativă; 

- promovarea  spiritului de toleranţă şi încredere în valorile comunităţii; 

- capacitatea de a relaţiona şi integra limba, cultura, istoria şi tradiţia comunităţii/ 

minorităţii în cultura şi istoria naţională şi europeană. 



 

 1 

 

 

FIŞA  POSTULUI 

pentru  MEDIATORUL ŞCOLAR din cadrul CJRAE Bacău 

 

 

 
În baza Legii educaţiei naţionale Nr. 1 din 05.01.2011, a Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea centrelor judeţene /al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţã educaţionalã  aprobat prin 

Ordinul 5.555 din 07. Oct. 2011, 
Având în vedere Ordinul 1539/2007 privind normele de încadrare şi de activitate ale mediatorului 

şcolar, 

 În temeiul contractului individual de muncă înregistrat sub nr. ………………. în Registrul de evidenţă 

a contractelor individuale de muncă, 
 

Se încheie astăzi 10.09.2012  prezenta Fişă a postului: 

 
 

Numele si prenumele: ……………… … …………………………… 

Studii: ……………………………………………. 
Compartimentul: Didactic auxiliar 

Incadrarea: Mediator şcolar 

Denumirea postului: Mediator şcolar 

 

Cerinţele postului:  
 absolvent de liceu, filiera vocaţională specializarea mediator şcolar sau absolvent al oricărui alt profil , urmat de 

curs de  formare profesională cu specializarea mediator şcolar, recunoscut de MECTS; 
sau 

 absolvent al învăţământului obligatoriu cu durata de cel uţin 8 clase, care se află în curs de completare a 

studiilor liceale, şi care a urmat cursuri de formare profesională cu specialiyarea mediator şcolar, recunoscute 

de MECTS. 
 

Studii specifice postului: Curs Naţional/Local de Mediator Şcolar, recunoscut de MECTS 

Vechime: _____ 
 

Relaţii profesionale: 

 ierarhice de subordonare:  director CJRAE Bacău; 
 de colaborare: cu personalul unităţii de învăţământ în care funcţionează, cu consiliul consultative al părinţilro 

sau alte structuri associative ale părinţilor, recunoscute de unitatea de învăţământ, cu autorităţile 

locale/judeţene, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri ai unităţii de învăţământ; 

 de reprezentare: fără drept de semnătură pe sigiliul unităţii. 
 

Doamna / domnul ……………… … …………………………… posesor/posesoare a Contractului Individual de 

Munca înregistrat la Registrul de evidenţă a contractelor individuale de muncă la nr. _____ mă oblig să respect 
următoarele unităţi de competenţă (atribuţii), sarcinile de serviciu obligatorii reprezentând 40 ore/săptămână, stabilite la 

data de 10.09.2012. 

 
Doamna / domnul ……………… … ……………………………răspunde în faţa conducerii unităţii, precum şi a 

forurilor superioare de resort, de calitatea şi de rezultatele obţinute în întreaga sa activitate, structurată pe următoarele 

domenii de competenţă: 
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 competenţe manageriale; 
 realizarea sarcinilor de lucru; 

 capacitatea de comunicare; 

 dezvoltarea profesională; 

 promovarea activităţii generale şi a imaginii unităţii de învăţământ. 
 

Doamna / domnul _____ are incluse, în norma sa de lucru, activităţi: 

 de proiectare şi îmbunătăţire continuă a activităţilor profesionale pe care le desfăşoară; 
 de organizare corespunzătoare a locului de muncă; 

 de utilizare şi valorificare a bazei materiale a unităţii şi aferente locului de muncă; 

 de comunicare în cadrul instituţiei şi în relaţiile cu familiile elevilor, reprezentanţii partenerilor sociali, ONG-

uri şi ai comunităţii locale; 
 de formare şi perfecţionare profesională,  şi de specialitate; 

 de colaborare, sprijin şi susţinere a tuturor proiectelor şi acţiunilor care promovează unitatea şi rezultatele 

acesteia în comunitatea locală, la nivel regional, naţional sau/şi internaţional, după caz. 
 

Doamna / domnul ……………… … ……………………………are următoarele obligaţii generale de serviciu: 

 

ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 

1. Proiectarea activităţii de mediator şcolar. 

1.1. Fundamentarea proiectării  activităţilor specifice funcţiei; 

1.2. Stabilirea strategiilor optime; 
1.3. Elaborarea instrumentelor de proiectare; 

1.4. Proiectarea activităţilor/experienţelor derulate care presupun utilizarea resurselor TIC; 

1.5. Proiectarea activităţii extracurriculare. 

2. Realizarea activității de mediator şcolar: 

2.1. Organizarea şi dirijarea activităţilor planificate; 

2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate; 

2.3. Monitorizează copiii de vârstă preşcolară şi de vârstă şcolară;  
2.4. Aplicarea practicilor incluzive; 

2.5. Promovarea limbii, obiceiurilor şi tradiţiilor comunităţii în şcoală. 

 

3. Comunicare si relationare: 

3.1. Stabilirea modalităţilor de comunicare; 

3.2. Transmiterea corectă a informaţiei; 
3.3. Medierea comunicării. 

3.4. Stabilirea modelelor de colaborare  ale şcolii cu familia, comunitatea locală, ONG-uri; 

3.5. Consilierea familiilor dezavantajate privind rolul şi importanţa şcolarizării copiilor. 

 

4. Managementul carierei și dezvoltare personală: 

4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare; 

4.2. Participarea la activităţi metodice/stagii de formare / cursuri de perfecţionare / manifestări ştiinţifice etc.; 
4.3. Aplicarea cunoştinţelor / abilităţilor / competenţelor dobândite; 

4.4. Integrarea şi utilizarea TIC; 

4.5. Manifestarea atitudinii morale şi civice ( limbaj, ţinută, respect, comportament), respectarea şi promovarea 

deontologiei profesionale. 
 

5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și promovarea imaginii școlii. Elemente de competentă: 

5.1. Relaţionarea eficientă cu partenerii economici şi sociali; 
5.2. Gestionarea activităţilor practice  în cadrul unor proiecte în parteneriat; 

5.3. Implicarea în activitatea specifică sistemului de asigurare a calităţii din instituţie; 

5.4. Promovarea sistemului de valori al unităţii la nivelul comunităţii; 
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5.5. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale;  
5.6. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor. 

 

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini 

repartizate de angajator, precum şi normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU,  în condiţiile 
legii. 

 

Răspunderea disciplinară:  
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine scăderea 

corespunzătoare a calificativului şi / sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.  

 

 
 

 

Director,          Lider de sindicat,
       

  prof. Amalia Diaconu            

                                                                     
 

 

 

Am luat la cunoştinţă, 
 

 

 
 

 

 
Data: 10.09.2012 
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Metodologie 

pentru prevenirea şi eliminarea segregării şcolare a copiilor romi 

 

I. DispoziŃii generale 

 

Art.1 (1)Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului îşi propune, ca politică 

educaŃională, asigurarea echităŃii în educaŃie, în ceea ce priveşte accesul egal, la toate 

formele de învăŃământ, dar şi în ceea ce priveşte calitatea educaŃiei pentru toŃi copiii, 

fără discriminare generată de originea etnică sau limba maternă.  

(2) ÎmbunătăŃirea calităŃii educaŃiei copiilor romi reprezintă o prioritate prevăzută în 

Strategia Guvernului de îmbunătăŃire a situaŃiei romilor, precum şi în Strategia de 

Dezvoltare a ÎnvăŃământului Preuniversitar.  

(3) Inspectoratele şcolare judeŃene, unităŃile de învăŃământ preuniversitar din întreaga 

Ńară, vor promova, cu prioritate, principiile şcolii incluzive. Şcoala incluzivă este o 

şcoală prietenoasă şi democratică, care valorifică diversitatea culturală, o şcoală în 

care toŃi copiii sunt respectaŃi şi integraŃi fără discriminare şi excludere generate de 

originea etnică, deficienŃe fizice sau mentale, origine culturală sau socio-economică, 

limbă maternă.  

(4) Prevenirea şi eliminarea fenomenului de segregare şcolară constituie o condiŃie 

imperativă pentru implementarea principiilor şcolii incluzive. 

 

II. Analiza segregării 

 

Art. 2 (1) Segregarea este o formă gravă de discriminare şi are drept consecinŃă 

accesul inegal al copiilor la o educaŃie de calitate, încălcarea exercitării în 

condiŃii de egalitate a dreptului la educaŃie, precum şi a demnităŃii umane.  

(2) Constituie segregare şcolară a elevilor romi separarea fizică a elevilor aparŃinând 

etniei rome în grupe / clase / clădiri / şcoli / alte facilităŃi, astfel încât procentul 

elevilor aparŃinând etniei rome din totalul de elevi din şcoală/clasă/grupă este 

disproporŃionat în raport cu procentul pe care copiii romi de vârstă şcolară îl 
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reprezintă în totalul populaŃiei de vârstă şcolară în respectiva unitate administrativ 

teritorială. 

(3) Nu constituie segregare situaŃia în care se constituie grupe /clase/şcoli formate 

preponderent sau doar cu elevi romi, în scopul predării în limba romani sau în sistem 

bilingv (ex.: română-romani/ maghiară – romani).  

 

Art. 3 Segregarea are consecinŃe educaŃionale şi sociale negative, cum ar fi: 

a) dificultăŃi în a atrage elevii în sistemul de educaŃie - grad ridicat de 

neşcolarizare; 

b) incapacitatea de a menŃine elevii în sistemul de educaŃie - grad ridicat de 

abandon şcolar; 

c) incapacitatea de a atrage şi a menŃine profesorii calificaŃi în şcolile 

respective, fapt care afectează calitatea educaŃie; 

d) incapacitatea de a pregăti elevii la standarde necesare pentru trecerea la 

forme superioare de şcolarizare; 

e) menŃinerea prejudecăŃilor şi stereotipurilor, deopotrivă la nivelul 

populaŃiei majoritare şi al celei de romi; 

f) contribuŃia la formarea unor reprezentări negative privind capacitatea 

şcolii de a genera progres social. 

 

Art.4   Sunt considerate practici, care conduc la segregare, situaŃii precum: 

a) Şcolarizarea copiilor romi în şcoli segregate rezidenŃial, adică în şcoli din cadrul 

sau aflate lângă un cartier “compact” de romi şi fără o altă şcoală în apropiere, în care 

toŃi elevii sau un procent foarte mare sunt romi.  

b) Îndrumarea şi direcŃionarea deliberată a copiilor romi către grădiniŃe/şcoli 

segregate din cadrul sau de lângă cartierele locuite de romi, în condiŃiile în care sunt 

accesibile grădiniŃe/şcoli mixte.  

c) Plasarea tuturor copiilor care nu au frecventat  grădiniŃa în aceeaşi clasă I. 

d) Plasarea deliberată, în cadrul unei şcoli mixte, a elevilor romi în grupe / clase / 

clădiri / alte facilităŃi destinate doar lor. 

e) Separarea care rezultă din practici precum: plasarea într-o singură clasă a copiilor 

care s-au înscris târziu la şcoală sau păstrarea intactă de clase de romi când copiii sunt 

transferaŃi de la o grădiniŃă sau şcoală segregată într-o şcoală mixtă.  
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f) Plasarea în grupe/clase/şcoli separate a copiilor romi diagnosticaŃi ca având 

dificultăŃi de învăŃare/CES. 

 

III. Prevenirea şi eliminarea segregării 

 

Art.5  Prevenirea şi eliminarea segregării se realizează prin acŃiuni precum:  

a) Formarea grupelor/claselor mixte în învăŃământul preşcolar, primar şi 

gimnazial. Organizarea claselor mixte se realizează în mod obligatoriu, începând din 

anul şcolar 2007-2008, la clasele I şi a V-a. Pentru celelalte clase, organizarea mixtă 

se realizează progresiv; 

b) Interzicerea practicii de separare permanentă în grupe / clase / şcoli a elevilor 

romi, invocându-se  studiul  disciplinelor de limba romani şi / sau  istoria şi tradiŃiile 

romilor; 

c) Colaborarea cu un mediator şcolar sau alt reprezentant al comunităŃii pentru 

realizarea recensământului şcolar; încurajarea părinŃilor romi să-şi înscrie copiii din 

timp la şcoală; 

d) Rezervarea unui număr de locuri în toate clasele, pentru înscrierile târzii (demers 

justificat prin evidenŃa copiilor care urmează să se înscrie în şcoală); 

e) Utilizarea în comun a spaŃiilor şcolare şi a dotărilor existente de către toŃi 

preşcolarii, respectiv elevii romi sau neromi; 

f) Asigurarea  transportului elevilor la şcoli cu o altă majoritate etnică, în special 

pentru copiii din comunităŃile segregate rezidenŃial; 

g)  Încetarea practicilor de repartizare a elevilor romi în grupe/clase/unităŃi de 

învăŃământ special şi de învăŃământ special integrat,  prin diagnosticarea abuzivă şi 

neprofesionistă a elevilor romi ca fiind persoane cu dificultăŃi de învăŃare/CES.   

 

IV. Măsuri/Planuri de desegregare 

 

Art.6 (1) UnităŃile de învăŃământ preuniversitar şi inspectoratele şcolare judeŃene vor 

analiza cazurile în care procentul copiilor romi din totalul elevilor din şcoală este 

disproporŃionat în raport cu procentul pe care copiii romi de vârstă şcolară îl 

reprezintă în totalul populaŃiei de vârstă şcolară din respectiva unitate administrativ-

teritorială şi vor iniŃia un plan de măsuri în vederea desegregării.  
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(2) Pentru identificarea şi descrierea iniŃială a fenomenului de segregare prezent în 

unităŃile de învăŃământ preuniversitar se vor folosi indicatorii menŃionaŃi în Capitolul1 

din Anexa 3 a prezentului Ordin.  

(3) Planurile de măsuri se vor aplica  începând cu anul şcolar 2007-2008. Măsurile 

propuse vor fi adaptate fiecărei situaŃii în parte.   

(4) Acest plan va cuprinde demersuri privind: 

a) Realizarea unor planuri de dezvoltare instituŃională  care să promoveze  

principiile şcolii incluzive. 

b) Formarea colectivelor mixte de elevi la toate nivelurile de educaŃie, inclusiv 

prin facilitarea transferului şcolar şi asigurarea transportului elevilor. 

c) Utilizarea în comun a spaŃiilor şcolare şi a dotărilor existente. Dacă într-o 

unitate administrativă din mediul rural există mai multe şcoli de nivel similar 

(I - VIII), şcoli cu o distribuŃie etnică sau socio-economică omogenă a 

elevilor, ciclul primar se va desfăşura într-una (sau mai multe) din unităŃile 

şcolare în clase eterogene etnic şi socio-economic, iar ciclul gimnazial se va 

desfăşura în cealaltă (celelalte) unităŃi şcolare, de asemenea în clase  

eterogene. Pe lângă desegregare, prin gruparea şcolilor în perechi sau în reŃele 

mai largi se realizează şi egalizarea accesului la infrastructura, dotările şcolare 

şi resursele umane existente în plan local. 

d) Elaborarea şi implementarea unor coduri de conduită şi aplicarea de măsuri 

disciplinare care să reglementeze faptele de discriminare survenite din partea 

personalului sau a elevilor. Politica şcolii în acest sens şi procedurile 

respective trebuie să fie clare, coerente, consecvent aplicate şi să presupună 

atât sancŃiuni, cât şi o abordare constructivă. 

e) Formarea cadrelor didactice în ceea ce priveşte educaŃia interculturală şi 

nediscriminatorie, metodele de predare diferenŃiată şi activ-participativă. 

f) Cooptarea în şcoli a cadrelor didactice rome care să asigure predarea 

curriculumului specific (limba romani şi istoria romilor). 

g) Formarea şi angajarea consilierilor şcolari şi a mediatorilor şcolari romi. 

h) Revizuirea periodică a materialelor didactice ajutătoare, acŃiune derulată 

împreună cu cadrele didactice. 

i) Oferirea unui curriculum intercultural care să încurajeze elevii să reflecteze şi 

să analizeze critic modul în care acŃionează prejudecăŃile şi discriminarea. 
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j) Promovarea identităŃii etnice a romilor în şcolile mixte, inclusiv prin 

curriculum. 

k) Oferirea de ore suplimentare de recuperare pentru copiii care întâmpină 

dificultăŃi în procesul de învăŃare; unităŃile şcolare vor asigura programe 

şcolare de după-amiaza pentru elevii care au nevoie de recuperare şcolară ca 

urmare a faptului că au fost şcolarizaŃi în medii educaŃionale cu o calitate 

redusă a educaŃiei. 

l) Informarea comunităŃilor locale despre calitatea educaŃiei în şcolile mixte şi 

implicarea tuturor părinŃilor, romi şi ne-romi, în deciziile şcolii. 

m) Sprijinirea financiară /materială a elevilor care provin din familii cu venituri 

foarte mici şi mici. 

Art.7 (1) Având în vedere că procesul de desegregare este unul complex, planurile de 

măsuri trebuie elaborate şi implementate pe baza acordului şi prin colaborare cu 

părinŃii şi autorităŃile locale. 

Art.8 În situaŃiile de excepŃie, în care inspectoratele şcolare judeŃene susŃin, cu 

argumente solide, că desegregarea şcolilor segregate pe criteriul rezidenŃial nu este 

posibilă începând cu anul şcolar 2007-2008, acestea vor lua măsuri pentru 

îmbunătăŃirea calităŃii educaŃiei în şcolile respective. Aceste măsuri cuprind, dar nu se 

limitează la acŃiuni cum ar fi: 

a) îmbunătăŃirea infrastructurii; 

b) dotarea cu material didactic şi echipamente (inclusiv calculatoare şi conectare 

la internet); 

c) asigurarea de cadre didactice calificate; 

d) cursuri de formare pentru cadre didactice şi directori; 

e) încadrarea mediatorului şcolar; 

f) măsuri de suport pentru elevi: şcoala de după-amiază, program «A Doua 

Şansă», consiliere şcolară, profesori de sprijin; 

g) elaborarea de curriculum la decizia şcolii adaptat specificului local şi cultural; 

h) înfiinŃarea unor structuri asociative consultative ale părinŃilor şi elevilor, etc. 

 

 IV. Raportarea cazurilor de segregare şi a măsurilor de desegregare 
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Art.9 (1) În cadrul raportării anuale privind starea învăŃământului şi calitatea în 

educaŃie inspectoratele şcolare judeŃene vor raporta, într-o secŃiune separată, 

rezultatele obŃinute în implementarea planurilor de eliminarea a segregării.  

(2) Raportul se va axa pe descrierea indicatorilor de incluziune, prevăzuŃi în Anexa 3, 

Capitolul 2.  

(3) Raportul anual de progres privind eliminarea segregării în unităŃile de 

învăŃământ preuniversitari, se trimite la MECT – DirecŃia Generală Management 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi DirecŃia Generală pentru ÎnvăŃământul în Limbile 

MinorităŃilor şi RelaŃia cu Parlamentul -  până la data de 1 august a fiecărui an. 

 

V. DispoziŃii finale 

 

Art.10 În termen de 5 zile de la data aprobării Ordinului, DirecŃia Generală 

Management ÎnvăŃământ Preuniversitar, îl transmite inspectoratelor şcolare judeŃene, 

pentru informare şi punere în aplicare. 

Art.11 În termen de 5 zile de la primirea Ordinului, inspectoratele şcolare judeŃene îl 

distribuie tuturor unităŃilor de învăŃământ preuniversitar din subordine, pentru 

informare şi punere în aplicare. 

Art.12 UnităŃile de învăŃământ preuniversitar analizează fenomenul de segregare 

existent în şcoală, pe baza indicatorilor de incluziune menŃionaŃi în Anexa 3, şi, în 

termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a Ordinului, întocmesc şi înaintează, 

pentru centralizare, la inspectoratele şcolare judeŃene, un raport scris în acest sens, 

însoŃit de planul privind măsurile de desegregare.  

Art.13 În termen de 90 zile de la intrarea în vigoare a Ordinului, inspectoratele 

şcolare judeŃene centralizează situaŃia unităŃilor de învăŃământ preuniversitar 

segregate din judeŃ  şi planurile de desegregare şi înaintează  Ministerului EducaŃiei, 

Cercetării şi Tineretului – DGMIP,  un raport privind situaŃia unităŃilor de 

învăŃământ preuniversitar segregate din judeŃ însoŃit de planurile de măsuri privind 

desegregarea, atât la nivel de judeŃ, cât şi pentru fiecare şcoală în parte.   

Art.14 Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului înfiinŃează un grup de lucru 

permanent, alcătuit din specialişti ai MECT şi ai ONG-urilor, care va analiza 

rapoartele primite şi va elabora norme metodologice şi programe comprehensive 

pentru eradicarea segregării şcolare şi a efectelor acesteia pe termen lung. 
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Art.15 (1) Ministerul EducaŃiei Cercetării şi Tineretului, prin direcŃiile sale  de 

specialitate, pe baza situaŃiilor centralizate de la nivel judeŃean, include în baza de 

date naŃională informaŃii specifice privind situaŃia unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar care se confruntă cu fenomenul de segregare şcolară, precum şi 

planurile de măsuri privind desegregarea.  

(2) În baza acestor date se va realiza un raport anual de progres, parte a 

Raportului anual privind starea învăŃământului, care va avea în vedere 

demersurile întreprinse la nivel local/central pentru combaterea segregării şi realizarea 

incluziunii şcolare. 

(3) Raportul anual de progres privind măsurile pentru combaterea segregării în 

învăŃământul românesc va fi prezentat public, pe site-ul MECT, urmând ca la sfârşitul 

fiecărui an calendaristic, dacă este necesar, să fie readaptată strategia de desegregare 

pentru anul care urmează.     

 

Art.16 Încălcarea dispoziŃiilor prezentei metodologii atrage după sine răspunderea 

disciplinară în conformitate cu Legea Nr.128/1997 privind Statutul personalului 

didactic, art. 115 şi 116 sau, după caz, răspunderea contravenŃională, civilă sau 

penală, potrivit legislaŃiei în vigoare. 

 

Art. 17 Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului va elabora programe de 

finanŃare naŃională pentru punerea în aplicare a prezentului ordin şi va solicita 

sprijinul autorităŃilor locale pentru susŃinerea financiară a acestor demersuri.  

 

 
 
 



 1 

 
 
 

ORDIN 
 

 
ORDIN 

privind normele de încadrare şi de activitate ale mediatorului şcolar 
 

În baza prevederilor Legii ÎnvăŃământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 430/2001, privind aprobarea 
Strategiei Guvernului României  de ÎmbunătăŃire a SituaŃiei Romilor, cu completările şi 
rectificările ulterioare. 
 În temeiul Ordinului Ministrului EducaŃiei şi Cercetării nr. 5418 din 08.11.2005, privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrelor judeŃene/al municipiului 
Bucureşti de resurse şi de asistenŃă educaŃională; 
 În temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 366/2007 privind organizarea şi 
funcŃionarea Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului; 

 
MINISTRUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 

 
emite prezentul Ordin: 

 
Art. 1. Se aprobă funcŃionarea mediatorului şcolar în unităŃile de învăŃământ preuniversitar, în 
condiŃiile prezentului ordin. 
 Art. 2 Se aprobă Metodologia de identificare a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar în care se 

impune furnizarea serviciilor de mediere şcolară.  Metodologia este prevăzută în Anexa 1, care face 
parte integrantă din prezentul ordin. 
Art. 3. Se aprobă Normele de încadrare,  activitate şi salarizare ale mediatorului şcolar.  Normele 
sunt prevăzute în Anexa 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art. 4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
Art. 5. DirecŃia Generală Management ÎnvăŃământ Preuniversitar, DirecŃia Generală ÎnvăŃământ în 
Limbile MinorităŃilor şi RelaŃia cu Parlamentul, DirecŃia Generală Managementul Resurselor 
Umane, DirecŃia Generală Buget - FinanŃe Patrimoniu şi InvestiŃii, inspectoratele şcolare 
judeŃene/inspectoratul şcolar al municipiului Bucureşti, centrele de resurse şi de asistenŃă 
educaŃională judeŃene/al Municipiului Bucureşti şi unităŃile de învăŃământ preuniversitar pun în 
aplicare prezentul Ordin. 
 
 

Ministru 
 

Cristian Mihai ADOMNIłEI 
 
 
 
Bucureşti 
Nr. 1539 
Data 19.07.2007 

ROMÂNIA 
M INI STE RU L E DUC Ał IEI ,   CE RCET Ă RI I  ŞI  T I NE RET UL UI  

C A BINET  M INI STR U 
Str. General Berthelot 28-30, Bucureşti 

Tel: 405.62.08; Fax: 312.47.19 
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  ANEXA 1 la O.M.E.C.T. nr. .1539/10.07.2007 
 
 

M E T O D O L O G I A 

de identificare a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar în care se impune furnizarea 
serviciilor de mediere şcolară 

 
Art. 1 (1) UnităŃile de învăŃământ preuniversitar în care se impune furnizarea serviciilor de 

mediere şcolară, servicii prestate de către mediatorul şcolar, vor fi identificate ca urmare a aplicării 
setului de criterii de tip: educaŃional, socio-economic şi cultural, menŃionat în prezenta 
metodologie. 

 
(2) Criterii de tip educaŃional: 
1) În comunitatea în care se află şcoala există copii de vârstă preşcolară care nu sunt 

cuprinşi în învăŃământul preşcolar şi copii de vârstă şcolară care nu au frecventat 
niciodată şcoala sau care au abandonat învăŃământul obligatoriu; 

2) Rata abandonului şcolar în învăŃământul obligatoriu şi rata absenteismului şcolar sunt 
ridicate, iar rezultatele şcolare ale elevilor sunt nesatisfăcătoare într-un procent 
semnificativ. 

3) Şcoala este multietnică sau este o şcoală în care predomină elevi de etnie romă.  
4) Limba de predare este diferită de limba maternă; 
5) Cultura minorităŃii este slab reprezentată la nivelul şcolii; 
6) Deşi în şcoală sunt mulŃi elevi care aparŃin unei minorităŃi naŃionale, nu există cadre 

didactice care aparŃin acelei etnii; 
7) Există sau se manifestă riscul unor conflicte în comunitate şi /sau în şcoală care pot 

afecta participarea şcolară a copiilor romi, din cauze care Ńin de segregarea etnică sau de 
alte forme de discriminare. 

8) Există comportamente discriminatorii faŃă de elevii romi. 
 
 (3) Criterii de tip socio-economic: 
1. Localitatea se află într-o zonă cunoscută ca defavorizată;.  
2. În comunitate există familii cu mulŃi copii sau cu copiii aflaŃi în grija altor persoane decât 

a părinŃilor; 
3. Există semnale că în comunitate este exploatată munca minorilor, ceea ce conduce la 

abandon şcolar; 
4. În comunitate există o rată ridicată a şomajului sau numărul persoanelor încadrate în 

muncă cu forme legale este mic; 
5. În comunitate există multe persoane care nu au acte de identitate; 
6. Un mare număr dintre membrii comunităŃii sunt nevoiŃi să migreze temporar pentru a-şi 

asigura sursele de existenŃă; 
7. În comunitate există o atitudine negativă faŃă de minoritatea naŃională sau în comunitate 

au avut loc conflicte interetnice ori există premise pentru declanşarea lor; 
8. Elevii şcolii provin, în majoritate, din familii dezavantajate; 
 
(4) Criterii de tip cultural: 
1. Comunitatea este multietnică; 
2. Locuitorii din comunitate folosesc meseriile tradiŃionale ale etniei ca mijloc de 

supravieŃuire;  
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3. Accesul la publicaŃii, librării, biblioteci, radio, televiziune este redus sau inexistent;  
4. Nivelul de educaŃie şcolară al membrilor comunităŃii este scăzut. 

 
Art. 2  Aplicarea setului de criterii menŃionate la art. 1 se poate face de către: 
a) unităŃile şcolare; după caz, acestea pot apela la sprijinul Centrului JudeŃean/al 

municipiului Bucureşti de Resurse şi de AsistenŃă EducaŃională şi al autorităŃilor locale. 
 b) Inspectoratul Şcolar JudeŃean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în 

colaborare cu Centrul JudeŃean/al Municipiului Bucureşti de Resurse şi de AsistenŃă EducaŃională,  
c) Consiliul judeŃean sau local de care aparŃine unitatea; 
d) organizaŃii nonguvernamentale sau grupuri de iniŃiativă locale, în colaborare cu 

Inspectoratul Şcolar JudeŃean/ Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi cu Centrul 
JudeŃean/al municipiului Bucureşti de Resurse şi de AsistenŃă EducaŃională. 

Art. 3 (i) În urma aplicării setului de criterii şi  pe baza interpretării indicatorilor, instituŃiile, 
organizaŃiile şi structurile menŃionate la Art. 2  fundamentează solicitarea de servicii de mediere 
şcolară şi o înaintează spre aprobare inspectoratului şcolar judeŃean/ Inspectoratul Şcolar al 
Municipiului Bucureşti. 

(ii) Inspectoratul şcolar judeŃean/ Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti analizează  
documentaŃia transmisă de instituŃiile, organizaŃiile şi structurile menŃionate la Art. 2 şi decide, în 
colaborare cu autorităŃile locale sau judeŃene, după caz, alocarea de servicii de mediere şcolară. 
 

Art. 4  În urma stabilirii, pe baza criteriilor de mai sus, a unităŃilor de învăŃământ beneficiare  
de servicii educaŃionale de mediere şcolară, Inspectoratul Şcolar JudeŃean/Inspectoratul Şcolar al 
Municipiului Bucureşti le identifică drept zone de intervenŃie educaŃională prioritară pentru care 
prevede măsuri în strategia judeŃeană privind asigurarea accesului la educaŃie pentru grupurile 
dezavantajate. 
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ANEXA 2 la O.M.E.C.T. nr. 1539/19.07.2007 
 

 
Normele de încadrare,  activitate şi salarizare ale mediatorului şcolar 

 
 Capitolul I: DispoziŃii generale 
 

 
Art. 1 Principala responsabilitate a mediatorului şcolar este de a sprijini participarea tuturor 

copiilor din comunitate la învăŃământul general obligatoriu, încurajând implicarea părinŃilor în 
educaŃia copiilor şi în viaŃa şcolii şi facilitând colaborarea dintre familie – comunitate - şcoală. 
 Art. 2 (1) Mediatorul şcolar este angajat de unitatea de învăŃământ preuniversitar sau de 
către Centrul judeŃean/al  municipiului Bucureşti de Resurse şi de AsistenŃă EducaŃională, înfiinŃat 
conform Ordinului Ministrului EducaŃiei şi Cercetării, nr. 5418/2005. 
 (2) Îndrumarea metodologică a activităŃii mediatorului şcolar revine Centrului judeŃean/al  
municipiului Bucureşti de Resurse şi de AsistenŃă EducaŃională, iar coordonarea şi monitorizarea  
activităŃii mediatorului  revin conducerii unităŃii/unităŃilor de învăŃământ preuniversitar în care îşi 
desfăşoară activitatea. 

(3) Mediatorul şcolar colaborează cu personalul unităŃii de învăŃământ preuniversitar, cu 
consiliul părinŃilor sau cu alte structuri asociative ale părinŃilor recunoscute de unitatea de 
învăŃământ preuniversitar, cu autorităŃile locale/judeŃene, cu organizaŃii nonguvernamentale şi cu 
ceilalŃi parteneri ai unităŃii de învăŃământ preuniversitar care au ca scop creşterea gradului de 
participare la educaŃie şi îmbunătăŃirea calităŃii serviciilor educaŃionale. 

Art. 3 Mediatorul şcolar îşi desfăşoară activitatea în unităŃile de învăŃământ preuniversitar şi 
în comunităŃile de care aparŃin acestea, unităŃi autoidentificate sau identificate pe baza criteriilor din 
Anexa 1. Angajarea mediatorului se face la solicitarea şcolii sau a comunităŃii, la propunerea 
inspectoratelor şcolare judeŃene/al Municipiului Bucureşti, a autorităŃilor publice locale/judeŃene, a 
organizaŃiilor guvernamentale şi non-guvernamentale sau la solicitarea părinŃilor elevilor din 
unitatea şcolară respectivă. 
  

Capitolul II. SelecŃia, încadrarea, normarea şi salarizarea personalului 
 

 
Art. 4 (1)Mediatorul şcolar poate fi: 
a) absolvent de liceu, filieră vocaŃională – specializare mediator şcolar sau absolvent al 

oricărui alt profil , urmat de un curs de formare profesională cu specializarea mediator şcolar, 
recunoscut de Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului; 

b) absolvent al învăŃământului obligatoriu cu durata de cel puŃin 8 clase, urmat de 
parcurgerea cursurilor de formare profesională cu specializarea mediator şcolar, recunoscute de 
Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului, şi în curs de completare a studiilor liceale. 

(2) Pe postul de mediator şcolar, se recomandă angajarea unei persoane care cunoaşte limba 
şi cultura comunităŃii locale pentru care sunt necesare serviciile de mediere şcolară. 

(3) Într-o primă etapă, unităŃile angajatoare vor avea în vedere, pentru ocuparea posturilor de 
mediator şcolar, persoane care au urmat cursurile organizate în cadrul programelor PHARE Acces la 
educaŃie pentru grupuri dezavantajate şi care au mai lucrat ca mediatori. 
 Art. 5 Identificarea mediatorului şcolar este responsabilitatea comună a consiliului de 
administraŃie al şcolii şi a comitetului reprezentativ al părinŃilor sau a altei forme de asociere a 
părinŃilor, recunoscută de şcoală.  
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Art. 6 Angajarea mediatorului şcolar se face, după caz, de către Centrul JudeŃean/al 
municipiului Bucureşti de Resurse şi de AsistenŃă EducaŃională  sau de către unitatea de învăŃământ 
preuniversitar, urmare a paşilor descrişi la Art. 2 şi 3 din Anexa 1.   

Art. 7 Nivelul de salarizare a mediatorului şcolar este cel prevăzut pentru categoria personal 
didactic auxiliar, poziŃiile: 279, 280 şi 281.  

Art. 8 OrganizaŃii nonguvernamentale sau grupuri de iniŃiativă locale pot angaja mediatori 
şcolari, cărora le asigură costurile salariale, pentru şcoli cuprinse/partenere in diferite proiecte 
educaŃionale, dacă desfăşurarea activităŃii mediatorului şcolar în şcoală este agreată de comunitate  
şi de şcoală şi în urma acordului Inspectoratului Şcolar JudeŃean/Inspectoratului Şcolar al 
Municipiului Bucureşti. 
  

Capitolul III.  ResponsabilităŃile şi atribuŃiile mediatorilor şcolari  
 

Art. 9 AtribuŃiile mediatorului şcolar: 
 

1. Facilitează dialogul şcoală – familie – comunitate. 
2. Contribuie la menŃinerea şi dezvoltarea încrederii şi a respectului faŃă de şcoală în 

comunitate şi a respectului şcolii faŃă de comunitate. 
3. Monitorizează copiii de vârstă preşcolară din comunitate care nu sunt înscrişi la grădiniŃă 

şi sprijină familia/susŃinătorii legali ai copilului în demersurile necesare pentru înscrierea 
acestora în învăŃământul preşcolar. 

4. Monitorizează copiii de vârstă şcolară, din circumscripŃia şcolară, care nu au fost înscrişi 
niciodată la şcoală, propunând conducerii şcolii soluŃii optime pentru recuperarea lor şi 
facilitând accesul acestora la programele alternative de învăŃământ (înscrierea în 
învăŃământul de masă la cursuri de zi sau la cursuri cu frecvenŃă redusă, includerea în 
programul A doua şansă etc.);  

5. Sprijină organizarea de programe suport pentru îmbunătăŃirea performanŃelor şcolare 
(programe de recuperare, programe de intervenŃie personalizată, programe tip „Şcoala de 
după şcoală” etc.). 

6. Colectează datele statistice relevante pentru monitorizarea accesului la educaŃie şi 
menŃinerea copiilor în sistemul educaŃional obligatoriu. 

7. Consemnează cu acurateŃe şi obiectivitate problemele educaŃionale sau de altă natură 
care au efect asupra participării la educaŃie a copiilor din comunitate, informând familiile 
despre rolul şcolii şi despre prevederile legale referitoare la participarea copiilor la 
educaŃie. 

8. Asigură actualizarea bazei de date despre copiii aflaŃi în pericol de abandon şcolar, 
monitorizează situaŃia şcolară şi activitatea extraşcolară a acestora, încurajând 
participarea lor la educaŃie. 

9. Transmite şcolii toate datele colectate din comunitate, în scopul identificării soluŃiilor 
optime pentru asigurarea accesului egal la educaŃie al copiilor. 

10. Contribuie la deschiderea şcolii către comunitate şi la promovarea caracteristicilor 
etnoculturale în mediul şcolar,  prin implicarea în organizarea de activităŃi cu părinŃii/alŃi 
membri ai comunităŃii, organizarea de activităŃi cu dimensiune multiculturală, organizare 
de activităŃi extracurriculare etc. 

11. Monitorizează  şi încurajează prezenŃa elevilor la orele din cadrul programelor 
alternative, suplimentare/de sprijin. 

12. Sprijină elaborarea planului de desegregare şcolară şi implementarea acestuia, prin 
colaborare cu conducerea şcolii. 
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13. Informează autorităŃile responsabile despre eventualele încălcări ale drepturilor copilului 
şi sprijină demersurile acestora pentru soluŃionarea situaŃiilor respective.  

 
Art. 10 AtribuŃiile prevăzute la art. 9 pot fi detaliate şi completate prin fişa postului.  

 
Art. 11 (i)Evaluarea anuală a mediatorului şcolar se face de către instituŃia angajatoare. 
(ii) În cazul în care mediatorul este angajat de către Centrul JudeŃean de Resurse şi AsistenŃă 
EducaŃională/Centrul de resurse şi AsistenŃă EducaŃională al municipiului Bucureşti, evaluarea se 
face pe baza  rapoartelor de monitorizare elaborate de unitatea/unităŃile în care mediatorul şcolar şi-a 
desfăşurat activitatea. 
(iii) Evaluarea se va face pe baza raportului directorului unităŃii şcolare, care trebuie să cuprindă: 

- tipuri de activităŃi organizate sau la care a luat parte mediatorul şcolar (întâlniri cu părinŃii, 
realizarea recensământului copiilor etc.); 

- impactul activităŃii desfăşurate asupra comunităŃii; 
- gradul de satisfacŃie a unităŃii şcolare, a părinŃilor, elevilor, comunităŃii. 
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MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

ORDINUL nr. 5.115*

din 15 decembrie 2014

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

a unităților de învățământ preuniversitar

Publicat în M. Of. nr. 23 și 23 bis din 13 ianuarie 2015

În temeiul art. 21 alin. (1), art. 80 alin. (2), art. 86 alin. (1) și (2) și art. 94 alin. (2) lit. g) și s) din

Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea

Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ

preuniversitar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației și

cercetării nr. 4.925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților

de învățământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 29 septem -

brie 2005, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. – Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală

management, resurse umane și rețea școlară, Direcția generală învățământ în limbile minorităților,

Direcția generală buget-finanțe și resurse umane, inspectoratele școlare județene/al municipiului

București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,

Remus Pricopie
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* Prezenta formă letrică a Ordinului ministrului educației naționale nr. 5.115/15.12.2014 privind Regulamentul de

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23

și 23 bis, conține intervenții minore aduse ordinului, ce au urmărit în principal respectarea normelor ortografice și lexico-

gramaticale în vigoare, fără a se modifica sensul unor sintagme sau cuvinte.



REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A UNITĂȚILOR 

DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Titlul I

Dispoziții generale

Capitolul 1

Cadrul de reglementare

Art. 1 – (1) Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,

denumit în continuare Regulament, reglementează organizarea și funcționarea unităților de învățământ

preuniversitar, numite în continuare unități de învățământ, în cadrul sistemului de învățământ din

România, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, și se aplică în toate unitățile de învățământ

de stat, particular și confesional.

(2) Unitățile de învățământ se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile legisla -

ției în vigoare și ale regulamentului intern.

Art. 2 – (1) În baza prezentului Regulament, a actelor normative și/sau administrative cu caracter

normativ care reglementează drepturile și obligațiile beneficiarilor primari ai educației și ale perso -

nalului din unitățile de învățământ, precum și a contractelor colective de muncă aplicabile, unitățile

de învățământ își elaborează propriul regulament de organizare și funcționare.

(2) Regulamentul de organizare și funcționare conține reglementări specifice fiecărei unități de

învățământ, respectiv: prevederi referitoare la condițiile de acces în unitatea de învățământ pentru

elevi, părinți, tutori sau susținători legali, cadre didactice și vizitatori, prevederi specifice pentru secțiile

cu predare în limbile minorităților naționale sau pentru secțiile cu predare în limba română din unitățile

de învățământ cu predare în limbile minorităților, prevederi referitoare la instituirea zilei școlii, a

imnului școlii și a unor însemne distinctive pentru elevi, a uniformei școlare pentru preșcolari/elevi și

altele asemenea. 

(3) Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ se elaborează

de către un colectiv de lucru, coordonat de un cadru didactic. Din colectivul de lucru, numit prin

hotărârea consiliului de administrație, fac parte și reprezentanți ai părinților și ai elevilor. 

(4) Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ se supune, spre

dezbatere, în consiliul reprezentativ al părinților/asociației părinților, în consiliul școlar al elevilor și

în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot și personalul didactic auxiliar și nedidactic. 

(5) Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ, precum și modificările

ulterioare ale acestuia se aprobă, prin hotărâre, de către consiliul de administrație. 

(6) După aprobare, Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ se

înregistrează la secretariatul unității. Pentru aducerea la cunoștința personalului unității de învățământ,

a părinților și a elevilor, Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ se afișează

la avizier. Educatoarele/învățătorii/institutorii/profesorii pentru învățământul preșcolar/primar/

profesorii diriginți au obligația de a prezenta elevilor și părinților regulamentul de organizare și

funcționare. Personalul unității de învățământ, părinții, tutorii sau susținătorii legali și elevii majori își
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vor asuma, prin semnătură, faptul că au fost informați referitor la prevederile Regulamentului de

organizare și funcționare a unității de învățământ.

(7) Respectarea Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ este

obligatorie. Nerespectarea Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ

constituie abatere și se sancționează conform prevederilor legale.

(8) Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ poate fi revizuit anual, în

termen de cel mult 30 de zile de la începutul fiecărui an școlar. Propunerile pentru revizuirea

Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ se depun în scris și se

înregistrează la secretariatul unității de învățământ, de către organismele care au avizat/aprobat

Regulamentul în vigoare și vor fi supuse procedurilor de avizare și aprobare prevăzute în prezentul

Regulament.

(9) Regulamentul intern al unității de învățământ conține dispozițiile obligatorii prevăzute la

art. 242 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare

și în contractele colective de muncă aplicabile, și se aprobă prin hotărâre a consiliului de administrație,

după consultarea reprezentanților organizațiilor sindicale din unitatea de învățământ, afiliate la

federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar din unitatea

de învățământ.

Capitolul 2

Principii de organizare și finalitățile învățământului preuniversitar

Art. 3 – (1) Unitățile de învățământ se organizează și funcționează pe baza principiilor stabilite

în conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Conducerile unităților de învățământ își fundamentează deciziile pe dialog și consultare,

promovând participarea părinților la viața școlii, respectând dreptul la opinie al elevului și asigurând

transparența deciziilor și a rezultatelor, printr-o comunicare periodică, adecvată a acestora, în

conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 – Unitățile de învățământ se organizează și funcționează independent de orice ingerințe

politice sau religioase, în incinta acestora fiind interzise crearea și funcționarea oricăror formațiuni

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

orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală și conviețuire socială, care pun în

pericol sănătatea și integritatea fizică și psihică a beneficiarilor primari ai educației și a personalului

din unitate.

Titlul II

Organizarea unităților de învățământ

Capitolul 1

Rețeaua școlară

Art. 5 – Unitățile de învățământ autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate fac parte din

rețeaua școlară națională, care se constituie în conformitate cu prevederile legale.

Art. 6 – (1) În sistemul național de învățământ, unitățile de învățământ autorizate să funcționeze

provizoriu/acreditate dobândesc personalitate juridică, în conformitate cu prevederile legislației în

vigoare.

(2) Unitatea de învățământ de stat cu personalitate juridică (PJ) are următoarele elemente definitorii: 
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a) act de înființare – ordin de ministru/hotărâre a autorităților administrației publice locale sau

județene (după caz)/hotărâre judecătorească/orice alt act emis în acest sens și respectă

prevederile legislației în vigoare;

b) dispune de patrimoniu în proprietate publică/privată sau prin administrare/comodat/închiriere

(sediu, dotări corespunzătoare, adresă);

c) cod de identitate fiscală (CIF);

d) cont în Trezoreria Statului;

e) ștampilă cu stema României, cu denumirea Ministerului Educației Naționale și cu denumirea

exactă a unității de învățământ corespunzătoare nivelului maxim de învățământ școlarizat.

(3) Fiecare unitate de învățământ cu personalitate juridică are conducere, personal și buget

proprii, întocmește situațiile financiare, dispunând, în limitele și condițiile prevăzute de lege, de auto -

nomie instituțională și decizională.

(4) Unitatea de învățământ fără personalitate juridică, subordonată unei unități de învățământ cu

personalitate juridică, reprezentând un loc de desfășurare a activității acesteia, se numește structură

școlară arondată (AR).

Art. 7 – (1) În vederea creșterii calității educației și a optimizării gestionării resurselor, unitățile

de învățământ și autoritățile administrației publice locale pot decide înființarea consorțiilor școlare.

(2) Consorțiile școlare se înființează, se organizează și funcționează pe baza prevederilor Legii

educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de

organizare și funcționare a consorțiilor școlare, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale.

Art. 8 – (1) Inspectoratele școlare stabilesc, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, după

consultarea autorităților administrației publice locale, circumscripțiile școlare ale unităților de

învățământ care școlarizează grupe/clase din învățământul preșcolar, primar și gimnazial.

(2) Circumscripția școlară este formată din totalitatea străzilor aflate în proximitatea unității de

învățământ și arondate acesteia, în vederea școlarizării preșcolarilor/elevilor din învățământul

preșcolar, primar și gimnazial.

(3) Unitățile de învățământ în cadrul cărora funcționează clase din învățământul obligatoriu

școlarizează în învățământul primar și gimnazial, cu prioritate, în limita planului de școlarizare aprobat,

elevii care au domiciliul în circumscripția școlară a unității de învățământ respective. Înscrierea se

face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui, tutorelui sau susținătorului legal.

(4) Părintele, tutorele sau susținătorul legal are dreptul de a solicita școlarizarea copilului la o

altă unitate școlară cu clase de învățământ primar sau gimnazial, decât cea la care domiciliul său este

arondat. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui, tutorelui sau susținătorului

legal și se aprobă de către consiliul de administrație al unității de învățământ la care se solicită

înscrierea, în limita planului de școlarizare aprobat, după asigurarea școlarizării elevilor din

circumscripția școlară a unității de învățământ respective. Prin excepție, înscrierea în clasa pregătitoare

se face conform metodologiei specifice, elaborate de Ministerul Educației Naționale.

(5) Unitățile de învățământ, pe baza documentelor furnizate de autoritățile locale și serviciul de

evidență a populației, au obligația de a face, anual, recensământul copiilor din circumscripția școlară,

care au vârsta corespunzătoare pentru înscrierea în învățământul preuniversitar (preșcolar și primar).

Capitolul 2

Organizarea programului școlar

Art. 9 – (1) Anul școlar începe la 1 septembrie și se încheie la 31 august din anul calendaristic

următor.
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(2) Structura anului școlar, respectiv perioadele de desfășurare a cursurilor, a vacanțelor și a

sesiunilor de examene naționale, se stabilește prin ordin al ministrului educației naționale.

(3) În situații obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități naturale etc., cursurile școlare

pot fi suspendate pe o perioadă determinată.

(4) Suspendarea cursurilor se poate face, după caz:

a) la nivelul unității de învățământ, la cererea directorului, după consultarea reprezentanților

organizațiilor sindicale și ai părinților, cu aprobarea inspectorului școlar general;

b) la nivelul grupurilor de unități de învățământ din același județ/municipiul București, la cererea

inspectorului școlar general, după consultarea reprezentanților organizațiilor sindicale, cu

aprobarea Ministerului Educației Naționale;

c) la nivel regional sau național, după consultarea reprezentanților organizațiilor sindicale, prin

ordin al ministrului educației naționale.

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

școlare până la sfârșitul semestrului, respectiv al anului școlar, stabilite de consiliul de administrație

al unității de învățământ și comunicate instituției care a aprobat suspendarea cursurilor.

Art. 10 – (1) În perioada vacanțelor școlare grădinițele pot organiza, separat sau în colaborare,

activități educative cu copiii, în baza hotărârii consiliului de administrație, care aprobă și costurile de

hrană, cu respectarea drepturilor prevăzute de legislația în vigoare și contractele colective aplicabile

pentru tot personalul unității.

(2) În vederea participării la activitățile educative menționate la alin. (1), părinții și unitatea de

învățământ încheie contractul educațional prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

Art. 11 – (1) În unitățile de învățământ, cursurile se pot organiza în forma de învățământ cu

frecvență sau în forma de învățământ cu frecvență redusă.

(2) Forma de învățământ cu frecvență poate fi organizată în program de zi sau seral.

(3) Învățământul primar funcționează, de regulă, în programul de dimineață. Pentru unitățile de

învățământ care funcționează în cel puțin două schimburi, programul este stabilit de consiliul de

administrație al unității.

(4) Cursurile pentru elevii din clasa pregătitoare și din clasele I și a II-a nu vor începe înainte de

ora 8.00 și nu se vor termina mai târziu de ora 14.00.

(5) În învățământul primar, ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 15 minute după

fiecare oră și o pauză de 20 de minute după cea de-a doua oră de curs. La clasa pregătitoare și la clasa I,

activitățile de predare-învățare-evaluare acoperă 30 – 35 de minute, restul de timp fiind destinat

activităților liber alese, recreative.

(6) În situațiile în care clasele din învățământul primar funcționează împreună cu alte clase din

nivelurile superioare de învățământ, ora de curs este de 50 de minute, iar în ultimele cinci minute

învățătorii organizează activități de tip recreativ.

(7) Pentru clasele din învățământul gimnazial, liceal, profesional și din învățământul postliceal,

ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de zece minute după fiecare oră; după a treia oră de curs,

se poate stabili o pauză de 15 – 20 de minute.

(8) În situații speciale și pe o perioadă determinată, durata orelor de curs și a pauzelor poate fi

modificată, la propunerea motivată a directorului, prin hotărârea consiliului de administrație al unității

de învățământ, cu aprobarea inspectoratului școlar.

Art. 12 – Durata și structura anului de studiu, alcătuirea schemei orare, precum și organizarea

procesului de învățământ în cadrul programului „A doua șansă” sunt reglementate prin metodologie

specifică, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.
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Art. 13 – (1) Prin hotărârea consiliului de administrație, la cererea părinților, unitățile de

învățământ pot organiza activități cu elevii înainte sau după orele de curs, prin programul „Școala

după școală”.

(2) Programul „Școala după școală” se organizează în baza metodologiei aprobate prin ordin al

ministrului educației naționale.

Capitolul 3

Formațiunile de studiu

Art. 14 – (1) În unitățile de învățământ, formațiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de

studiu și se constituie, la propunerea directorului, prin hotărâre a consiliului de administrație, conform

prevederilor legale.

(2) Efectivele formațiunilor de studiu în învățământul preuniversitar se constituie conform

prevederilor legale.

(3) În situații excepționale, pe baza unei justificări corespunzătoare, unitățile de învățământ pot

organiza formațiuni de studiu sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului

de administrație al inspectoratului școlar. În această situație, consiliul de administrație are posibilitatea

de a consulta și consiliul clasei, în vederea luării deciziei.

(4) În localitățile în care există cerere pentru forma de învățământ în limba maternă a unei

minorități naționale, efectivele formațiunilor de studiu pot fi mai mici decât minimul prevăzut de lege.

Decizia privind înființarea și funcționarea acestor formațiuni de studiu aparține Ministerului Educației

Naționale, după consultarea consiliului de administrație al unității de învățământ respective.

(5) Activitatea de învățământ în regim simultan se reglementează prin ordin al ministrului

educației naționale.

(6) Ministerul Educației Naționale stabilește, prin reglementări specifice, disciplinele de

învățământ/modulele la care predarea se face pe grupe de elevi.

(7) În situații temeinic motivate, în unitățile de învățământ liceal și profesional, în care numărul

de elevi de la o specializare/domeniu de pregătire profesională este insuficient pentru alcătuirea unei

clase, se pot organiza clase cu dublu profil sau dublă specializare/calificare.

(8) Clasele menționate la alin. (7) se organizează pentru profiluri/domenii de pregătire/

specializări/calificări la care disciplinele generale sunt comune, la solicitarea consiliului de

administrație al unității de învățământ, cu avizul inspectoratului școlar și aprobarea Ministerului

Educației Naționale.

(9) La disciplinele comune pentru toți elevii claselor menționate la alin. (7), activitatea se

desfășoară cu toată clasa, iar la disciplinele/modulele de specialitate activitatea se desfășoară pe grupe.

Art. 15 – (1) Învățământul special și special integrat pentru copiii/elevii/tinerii cu deficiențe

ușoare, moderate sau grave se organizează individual, pe grupe sau clase cu efective stabilite prin

lege, în funcție de tipul și de gradul deficienței.

(2) Pentru fiecare copil/elev/tânăr cu dizabilități grave/profunde/severe/asociate orientați de

către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională/Centrul Municipiului București de Resurse

și Asistență Educațională pentru învățământul de masă, efectivele existente ale claselor se diminuează

cu trei copii/elevi/tineri.

Art. 16 – (1) La înscrierea în învățământul gimnazial, liceal și profesional, se asigură, de regulă,

continuitatea studiului limbilor moderne, ținând cont de oferta educațională a unității de învățământ.

(2) Conducerea unității de învățământ va alcătui, de regulă, formațiunile de studiu astfel încât

elevii din aceeași clasă să studieze aceleași limbi străine.
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(3) În unitățile de învățământ în care alcătuirea formațiunilor de studiu nu se poate face cu

respectarea condițiilor menționate la alin. (2), conducerile unităților de învățământ vor asigura în orar

o plajă care să permită cuplarea mai multor clase la studiul limbilor moderne.

(4) În situații bine specificate, la solicitarea scrisă a părinților și a elevilor, directorul poate

efectua modificări în studierea limbilor moderne, prin inversarea ordinii de studiere a celor două limbi

sau chiar prin schimbarea lor.

(5) În cazurile menționate la alin. (4), conducerea unității de învățământ este obligată să asigure

un program de sprijin al elevilor care nu au studiat limba modernă respectivă sau nu se află la același

nivel de studiu cu restul elevilor din clasă/grupă.

Titlul III

Managementul unităților de învățământ

Capitolul 1

Dispoziții generale

Art. 17 – (1) Managementul unităților de învățământ cu personalitate juridică este asigurat în

conformitate cu prevederile legale.

(2) Unitatea de învățământ cu personalitate juridică este condusă de consiliul de administrație,

de director și, după caz, de directori adjuncți. 

(3) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea unității de învățământ se consultă,

după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, organizațiile sindicale, consiliul

reprezentativ al părinților/asociația părinților, consiliul școlar al elevilor, autoritățile administrației

publice locale, precum și cu reprezentanții agenților economici implicați în susținerea învățământului

profesional și tehnic și/sau în desfășurarea instruirii practice a elevilor. 

Art. 18 – Consultanța și asistența juridică pentru unitățile de învățământ se asigură, la cererea

directorului, de către inspectoratele școlare, prin consilierul juridic. 

Capitolul 2

Consiliul de administrație

Art. 19 – (1) Consiliul de administrație este organ de conducere al unității de învățământ. 

(2) Consiliul de administrație se organizează și funcționează conform Metodologiei-cadru de

organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ, aprobată prin ordin

al ministrului educației naționale.

(3) Directorul unității de învățământ de stat este președintele consiliului de administrație. Pentru

unitățile de învățământ particular și confesional, conducerea consiliului de administrație este asigurată

de persoana desemnată de fondatori.

Art. 20 – (1) La ședințele consiliului de administrație participă, de drept, cu statut de observatori,

reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ

preuniversitar din unitatea de învățământ. 

(2) Președintele consiliului de administrație are obligația de a convoca reprezentanții

organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar din

unitatea de învățământ la toate ședințele consiliului de administrație. Membrii consiliului de

administrație, observatorii și invitații sunt convocați cu cel puțin 72 de ore înainte de începerea ședinței

ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi și documentele ce urmează a fi discutate. În cazul ședințelor

extraordinare, convocarea se face cu cel puțin 24 de ore înainte. Procedura de convocare se consideră

îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele mijloace: poștă, fax, e-mail sau sub semnătură.
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(3) La ședințele consiliului de administrație în care se dezbat aspecte privind elevii, președintele

consiliului de administrație are obligația de a convoca reprezentantul elevilor, care are statut de

observator.

Capitolul 3

Directorul

Art. 21 – (1) Directorul exercită conducerea executivă a unității de învățământ, în conformitate

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

învățământ, cu prevederile prezentului Regulament.

(2) Funcția de director se ocupă, conform legii, prin concurs public, susținut de către cadre

didactice titulare, membre ale corpului național de experți în management educațional. Concursul

pentru ocuparea funcției de director se organizează conform metodologiei aprobate prin ordin al

ministrului educației naționale.

(3) Pentru asigurarea finanțării de bază, a finanțării complementare și a finanțării suplimentare,

directorul încheie contract de management administrativ-financiar cu primarul unității administrativ-

teritoriale în a cărui rază teritorială se află unitatea de învățământ, respectiv cu președintele consiliului

județean, pentru unitățile de învățământ special. Modelul-cadru al contractului de management

administrativ-financiar este anexă la metodologia prevăzută la alin. (2).

(4) Directorul încheie contract de management educațional cu inspectorul școlar general.

Modelul-cadru al contractului de management educațional este anexă la metodologia prevăzută la

alin. (2).

(5) Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deține, conform legii, funcția de

președinte sau vicepreședinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, județean sau național.

(6) În unitățile școlare cu predare și în limbile minorităților naționale, unul dintre directori va fi

un cadru didactic din rândul minorității respective. Respectarea criteriilor de competență profesională

este obligatorie. 

(7) În unitățile școlare cu predare în limbile minorităților naționale, în care există și clase cu

predare în limba română, unul dintre directori va fi un cadru didactic care nu aparține minorităților și

care predă în limba română.

(8) Directorul unității de învățământ de stat poate fi eliberat din funcție la propunerea motivată

a consiliului de administrație al inspectoratului școlar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului

de administrație al unității de învățământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre

membri. În această ultimă situație este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul școlar.

Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administrație al inspectoratului școlar. În funcție de

hotărârea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, inspectorul școlar general emite decizia

de eliberare din funcție a directorului unității de învățământ.

(9) Directorul unității de învățământ particular și confesional poate fi eliberat din funcție, la

propunerea consiliului de administrație, cu votul a 2/3 dintre membrii săi, prin decizia persoanei

juridice fondatoare.

(10) În cazul vacantării funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ,

conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul

anului școlar, de un cadru didactic titular, numit prin detașare în interesul învățământului, prin decizia

inspectorului școlar general, în baza hotărârii consiliului de administrație al inspectoratului școlar, cu

posibilitatea consultării consiliului profesoral și cu acordul scris al persoanelor solicitate. 
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Art. 22 – (1) În exercitarea funcției de conducere executivă, directorul are următoarele atribuții:

a) este reprezentantul legal al unității de învățământ și realizează conducerea executivă a

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educațională;

c) organizează și este direct responsabil de aplicarea legislației în vigoare, la nivelul unității de

învățământ; 

d) asigură managementul strategic al unității de învățământ, în colaborare cu autoritățile

administrației publice locale, după consultarea partenerilor sociali și a reprezentanților

părinților și elevilor; 

e) asigură managementul operațional al unității de învățământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unității de învățământ cu cele stabilite la nivel național

și local; 

g) coordonează procesul de obținere a autorizațiilor și avizelor legale necesare funcționării

unității de învățământ;

h) asigură aplicarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu agenții economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor;

j) prezintă, anual, un raport asupra calității educației în unitatea de învățământ pe care o conduce,

întocmit de Comisia de evaluare și asigurare a calității; raportul, aprobat de consiliul de

administrație, este prezentat în fața consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al

părinților/asociației de părinți și este adus la cunoștința autorităților administrației publice

locale și a inspectoratului școlar.

(2) În exercitarea funcției de ordonator de credite, directorul are următoarele atribuții: 

a) propune în consiliul de administrație, spre aprobare, proiectul de buget și raportul de execuție

bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unității de învățământ;

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea și modernizarea bazei materiale a

unității de învățământ.

(3) În exercitarea funcției de angajator, directorul are următoarele atribuții: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmește, conform legii, fișele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de

angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea și încetarea raporturilor de muncă ale

personalului din unitate, precum și de selecția personalului nedidactic; 

c) propune consiliului de administrație vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post

și angajarea personalului; 

d) îndeplinește atribuțiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului

didactic din învățământul preuniversitar, precum și de alte acte normative elaborate de

Ministerul Educației Naționale.

(4) Alte atribuții ale directorului sunt:

a) propune inspectoratului școlar, spre aprobare, proiectul planului de școlarizare, avizat de

consiliul de administrație; 

b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaționale a unității de învățământ și o

propune spre aprobare consiliului de administrație;
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c) coordonează și răspunde de colectarea 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);

d) propune consiliului de administrație, spre aprobare, Regulamentul de organizare și funcționare

a unității de învățământ;

e) coordonează efectuarea anuală a recensământului copiilor/elevilor din circumscripția școlară,

în cazul unităților de învățământ preșcolar, primar și gimnazial;

f) stabilește componența formațiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de administrație;

g) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum și schema de

personal didactic auxiliar și nedidactic și le supune, spre aprobare, consiliului de administrație;

h) 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;

i) numește cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuțiile

profesorului diriginte, în condițiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp,

din motive obiective;

j) numește, în baza hotărârii consiliului de administrație, coordonatorii structurilor care aparțin

de unitatea de învățământ cu personalitate juridică, din rândul cadrelor didactice – de regulă,

titulare – care își desfășoară activitatea în structurile respective;

k) stabilește, prin decizie, componența catedrelor și comisiilor din cadrul unității de învățământ,

în baza hotărârii consiliului de administrație;

l) coordonează comisia de întocmire a orarului și îl propune spre aprobare consiliului de

administrație; 

m) aprobă graficul serviciului pe școală al personalului didactic și al elevilor; atribuțiile acestora

sunt precizate în Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ;

n) propune consiliului de administrație, spre aprobare, calendarul activităților educative al

unității de învățământ;

o) aprobă graficul desfășurării lucrărilor scrise semestriale;

p) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcționare a cercurilor, asociațiilor științifice, tehnice,

sportive și cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învățământ în baza hotărârii consiliului

de administrație;

q) 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;

r) asigură, prin șefii catedrelor și responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de

învățământ, a programelor școlare și a metodologiei privind evaluarea rezultatelor școlare;

s) controlează, cu sprijinul șefilor de catedră/responsabililor comisiilor metodice, calitatea

procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistențe la ore și prin

participări la diverse activități educative extracurriculare și extrașcolare;

t) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

u) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante și sprijină integrarea acestora în

colectivul unității de învățământ;

v) aprobă asistența la orele de curs sau la activități educative școlare/extrașcolare, a șefilor de

catedră/responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 
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w) consemnează zilnic în condica de prezență absențele și întârzierile la orele de curs ale

personalului didactic de predare și instruire practică, precum și întârzierile personalului

didactic auxiliar și nedidactic, de la programul de lucru;

x) își asumă, alături de consiliul de administrație, răspunderea publică pentru performanțele

unității de învățământ pe care o conduce; 

y) numește și controlează personalul care răspunde de sigiliul unității de învățământ; 

z) asigură arhivarea documentelor oficiale și școlare:

aa) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea și gestionarea

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea,

modificarea, rectificarea și gestionarea documentelor de evidență școlară; 

bb) aprobă vizitarea unității de învățământ de către persoane din afara unității, inclusiv de către

reprezentanți ai mass-mediei. Fac excepție de la această prevedere 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.

(5) Directorul îndeplinește alte atribuții stabilite de către consiliul de administrație, potrivit legii,

precum și orice alte atribuții rezultând din prevederile legale în vigoare și contractele colective de

muncă aplicabile.

(6) Pentru realizarea atribuțiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanții organizațiilor

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar din unitatea de

învățământ și/sau, după caz, cu reprezentanții salariaților din unitatea de învățământ, în conformitate

cu prevederile legale.

(7) În lipsă, directorul are obligația de a delega atribuțiile către directorul adjunct sau către un

alt cadru didactic, membru al consiliului de administrație. Neîndeplinirea acestei obligații constituie

abatere disciplinară și se sancționează conform legii.

Art. 23 – În exercitarea atribuțiilor și a responsabilităților stabilite în conformitate cu prevederile

art. 22, directorul emite decizii și note de serviciu.

Art. 24 – Directorul este președintele consiliului profesoral și prezidează ședințele acestuia.

Art. 25 – (1) Drepturile și obligațiile directorului unității de învățământ sunt cele prevăzute de

legislația în vigoare, de prezentul Regulament și de contractul colectiv de muncă aplicabil.

(2) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul școlar

general.

Capitolul 4

Directorul adjunct

Art. 26 – (1) În activitatea sa, directorul poate fi ajutat de unul, doi sau trei directori adjuncți

aflați în subordinea sa directă. 

(2) Numărul directorilor adjuncți se stabilește proporțional cu numărul de grupe de antepre -

școlari/preșcolari/clase de elevi ale unității de învățământ, prin hotărâre a consiliului de administrație

al inspectoratului școlar.

(3) Se poate numi un director adjunct, pentru: 

a) unitățile de învățământ de nivel primar și/sau gimnazial care au peste 30 de clase de elevi; 

b) unitățile de învățământ primar și/sau gimnazial care au între 20 și 30 de clase și îndeplinesc

una dintre condițiile: au cel puțin zece clase inclusiv din învățământul primar și/sau grupe

din învățământul antepreșcolar și preșcolar sau au secții cu predare în limbile minorităților
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într-o unitate școlară cu predare în limba română sau au secții cu predare în limba română

într-o unitate școlară cu predare într-o limbă a minorităților; 

c) unitățile de învățământ primar și/sau gimnazial care au între 20 și 30 de clase și au internat și

cantină;

d) unitățile de învățământ liceal/postliceal care au peste 25 de clase;

e) unitățile de învățământ liceal/postliceal care au între 18 și 25 de clase și îndeplinesc una din

condițiile: au cel puțin zece clase din învățământul primar și/sau grupe din învățământul

preșcolar sau au secții cu predare în limbile minorităților într-o unitate școlară cu predare în

limba română sau au secții cu predare în limba română într-o unitate școlară cu predare într-o

limbă a minorităților; 

f) unitățile de învățământ liceal/postliceal care au între 18 și 25 de clase și au internat și cantină.

(4) Se pot numi doi directori adjuncți pentru:

a) unitățile de învățământ de nivel gimnazial, liceal sau postliceal care funcționează cu peste 60

de clase de elevi sau cu peste 60 de clase de elevi și grupe de copii din învățământul

antepreșcolar și/sau preșcolar;

b) unitățile de învățământ gimnazial, liceal sau postliceal care au între 50 și 60 de clase și

îndeplinesc una dintre condițiile: au clase din filiera tehnologică sau sunt unități de

învățământ liceal cu profil teoretic ori vocațional și care au grupe de grădinițe ori clase de

gimnaziu sau sunt unități cu profil teoretic ori vocațional care au și clase de învățământ

postliceal.

(5) Se pot numi trei directori adjuncți pentru unitățile de învățământ de nivel gimnazial, liceal

sau postliceal care funcționează cu peste 70 de clase de elevi sau cu peste 70 de clase de elevi și grupe

de copii din învățământul antepreșcolar și preșcolar. 

Art. 27 – (1) Funcția de director adjunct se ocupă, conform legii, prin concurs public, susținut

de către cadre didactice titulare, membre ale corpului național de experți în management educațional.

(2) Organizarea concursului pentru ocuparea funcției de director adjunct se face în conformitate

cu metodologia elaborată de Ministerul Educației Naționale.

(3) Directorul adjunct al unității de învățământ de stat poate fi eliberat din funcție la propunerea

motivată a consiliului de administrație al inspectoratului școlar, la propunerea a 2/3 dintre membrii

consiliului de administrație al unității de învățământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul

a 2/3 dintre membri. În această ultimă situație este obligatorie realizarea unui audit de către

inspectoratul școlar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administrație al inspectoratului

școlar. În funcție de hotărârea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, inspectorul școlar

general emite decizia de eliberare din funcție a directorului adjunct al unității de învățământ.

(4) Eliberarea din funcție a directorilor adjuncți ai unităților de învățământ liceal militar se face

cu respectarea legislației în vigoare și cu avizul Ministerului Apărării Naționale.

Art. 28 – (1) Directorul adjunct își desfășoară activitatea în baza unui contract de management

educațional încheiat cu directorul unității de învățământ și îndeplinește atribuțiile stabilite prin fișa

postului, anexă la contractul de management educațional, precum și atribuțiile delegate de director pe

perioade determinate. 

(2) Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate atribuțiile directorului, în lipsa acestuia. 

Art. 29 – (1) Perioada concediului anual de odihnă al directorului adjunct se aprobă de către

directorul unității de învățământ.
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(2) Pe perioada exercitării mandatului, directorul adjunct al unității de învățământ nu poate

deține, conform legii, funcția de președinte sau vicepreședinte în cadrul unui partid politic, la nivel

local, județean sau național.

Titlul IV

Personalul unităților de învățământ

Capitolul 1

Dispoziții generale

Art. 30 – (1) În unitățile de învățământ, personalul este format din personal didactic, care poate

fi didactic de conducere, didactic de predare și instruire practică, didactic auxiliar și personal

nedidactic.

(2) Selecția personalului didactic și a celui nedidactic din unitățile de învățământ se face prin

concurs/examen, conform normelor specifice.

(3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic în unitățile de

învățământ cu personalitate juridică se realizează prin încheierea contractului individual de muncă cu

unitatea de învățământ, prin reprezentantul său legal.

Art. 31 – (1) Competențele, responsabilitățile, drepturile și obligațiile personalului din învăță -

mânt sunt cele reglementate de legislația în vigoare.

(2) Personalul din învățământul preuniversitar trebuie să îndeplinească condițiile de studii cerute

pentru postul ocupat și să fie apt din punct de vedere medical.

(3) Personalul din învățământul preuniversitar trebuie să aibă o ținută morală demnă, în

concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentație decentă și un

comportament responsabil.

(4) Personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să desfășoare acțiuni de natură

să afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia. 

(5) Personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale,

precum și să agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii și/sau colegii.

(6) Personalul din învățământul preuniversitar are obligația de a veghea la siguranța elevilor, în

incinta unității de învățământ, pe parcursul desfășurării programului școlar și a activităților

extracurriculare/extrașcolare.

(7) Personalul din învățământul preuniversitar are obligația să sesizeze, după caz, instituțiile

publice de asistență socială/educațională specializată, direcția generală de asistență socială și protecția

copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copilului/elevului, inclusiv în legătură cu aspecte

care îi afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică.

Art. 32 – (1) Structura de personal și organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin

statele de funcții și prin proiectul de încadrare ale fiecărei unități de învățământ.

(2) Prin organigrama unității se stabilesc: structura de conducere și ierarhia internă, organismele

consultative, catedrele, comisiile și celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte

structuri funcționale prevăzute de legislația în vigoare.

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

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

Art. 33 – (1) Coordonarea activității structurilor unităților de învățământ se realizează de către

un coordonator numit, de regulă, dintre cadrele didactice titulare, prin hotărâre a consiliului de

administrație, la propunerea directorului. 
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(2) La nivelul structurilor arondate unităților de învățământ cu personalitate juridică se pot

constitui colective de lucru proprii. Conform Regulamentului de organizare și funcționare a unității de

învățământ, acestea sunt integrate în organismele corespunzătoare de la nivelul unităților de învățământ

cu personalitate juridică. 

Art. 34 – Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice și în

colective/comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în vigoare

și cu prevederile prezentului Regulament. Regulamentul de organizare și funcționare a unității de

învățământ cuprinde prevederi specifice referitoare la organizarea și funcționarea catedrelor/comisiilor.

Art. 35 – Personalul didactic auxiliar este organizat în compartimente de specialitate care se

află în subordinea directorului/directorului adjunct, în conformitate cu organigrama unității de

învățământ.

Art. 36 – La nivelul fiecărei unități de învățământ, funcționează, de regulă, următoarele

compartimente de specialitate: secretariat, financiar-contabil, administrativ, precum și alte

compartimente, potrivit legislației în vigoare.

Capitolul 2

Personalul didactic

Art. 37 – Personalul didactic are drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare și de

contractele colective de muncă aplicabile.

Art. 38 – Pentru încadrarea și menținerea într-o funcție didactică de conducere, de predare și

instruire practică sau într-o funcție didactică auxiliară, personalul didactic are obligația să prezinte un

certificat medical, eliberat pe un formular specific, elaborat de Ministerul Educației Naționale și

Ministerul Sănătății.

Art. 39 – (1) Cadrele didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în

domeniul managementului educațional, cu minimum 60 de credite transferabile, pot face parte din

corpul național de experți în management educațional, iar procedura și criteriile de selecție se stabilesc

prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educației naționale. 

(2) Personalul didactic are obligația de a participa la activități de formare continuă, în condițiile

legii. 

Art. 40 – Se interzice personalului didactic de predare să condiționeze evaluarea elevilor sau

calitatea prestației didactice la clasă de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la repre -

zen tanții legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancționează conform

legii.

Art. 41 – În unitățile de învățământ se organizează permanent, pe durata desfășurării cursurilor,

serviciul pe școală al cadrelor didactice, în zilele în care acestea au mai puține ore de curs. Numărul

și atribuțiile profesorilor de serviciu se vor stabili în funcție de dimensiunea perimetrului școlar, de

numărul elevilor și de activitățile specifice care se organizează în unitatea de învățământ.

Capitolul 3

Personalul nedidactic

Art. 42 – (1) Personalul nedidactic își desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii

nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale contractelor

colective de muncă aplicabile.

(2) Organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice dintr-o unitate

de învățământ sunt coordonate de director. Consiliul de administrație al unității de învățământ aprobă

comisiile de concurs și validează rezultatele concursului. 
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(3) Angajarea personalului nedidactic în unitățile de învățământ cu personalitate juridică se face

de către director, cu aprobarea consiliului de administrație, prin încheierea contractului individual de

muncă. 

Art. 43 – (1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de administratorul

de patrimoniu. 

(2) Programul personalului nedidactic se stabilește de către administratorul de patrimoniu potrivit

nevoilor unității de învățământ și se aprobă de către directorul/directorul adjunct al unității de

învățământ. 

(3) Administratorul de patrimoniu stabilește sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În

funcție de nevoile unității, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea acestor

sectoare. 

(4) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activități decât

cele necesare unității de învățământ.

(5) Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul comparti -

mentului administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în limita competențelor,

de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unității de învățământ, în vederea asigurării

securității copiilor/elevilor/personalului din unitate.

Capitolul 4

Evaluarea personalului din unitățile de învățământ

Art. 44 – (1) Evaluarea personalului didactic se face conform legislației în vigoare.

(2) În conformitate cu prevederile legale, inspectoratele școlare realizează auditarea periodică a

resursei umane din învățământul preuniversitar, în baza metodologiilor specifice.

Art. 45 – Evaluarea personalului nedidactic se face la sfârșitul anului calendaristic conform

prevederilor legale și ale regulamentului intern, în baza fișei postului.

Capitolul 5

Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învățământ

Art. 46 – Personalul didactic răspunde disciplinar conform Legii educației naționale nr. 1/2011,

cu modificările și completările ulterioare.

Art. 47 – Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Titlul V

Organisme funcționale și responsabilități ale cadrelor didactice

Capitolul 1

Organisme funcționale la nivelul unității de învățământ

Secțiunea 1
Consiliul profesoral

Art. 48 – (1) Consiliul profesoral al unității de învățământ este format din totalitatea cadrelor

didactice dintr-o unitate de învățământ. Președintele consiliului profesoral este directorul. 

(2) Consiliul profesoral se întrunește lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului

sau la solicitarea a minimum 1/3 dintre cadrele didactice.
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(3) Cadrele didactice au dreptul să participe la toate ședințele consiliilor profesorale din unitățile

de învățământ unde își desfășoară activitatea, obligația principală fiind de a participa la ședințele

consiliului profesoral din unitatea de învățământ unde, la începutul anului școlar, declară că au norma

de bază. Absența nemotivată de la ședințele la unitatea la care au declarat că au norma de bază se

consideră abatere disciplinară.

(4) Consiliul profesoral se întrunește legal în prezența a cel puțin 2/3 din numărul total al

membrilor.

(5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puțin jumătate plus unu din numărul

total al membrilor consiliului profesoral și sunt obligatorii pentru personalul unității de învățământ,

precum și pentru beneficiarii primari ai educației. Modalitatea de vot se stabilește la începutul ședinței.

(6) Directorul unității de învățământ numește, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, în baza

votului cadrelor didactice. Secretarul are atribuția de a redacta lizibil și inteligibil procesele-verbale

ale ședințelor consiliului profesoral.

(7) La ședințele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcție de tematica dezbătută,

reprezentanți desemnați ai părinților, ai consiliului elevilor, ai autorităților administrației publice locale

și ai partenerilor sociali.

(8) La sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului profesoral, toți membrii și invitații au obligația să

semneze procesul-verbal de ședință. 

(9) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul

de procese-verbale este document oficial, căruia i se alocă număr de înregistrare și i se numerotează

paginile. Pe ultima pagină, directorul unității de învățământ semnează pentru certificarea numărului

paginilor registrului și aplică ștampila unității de învățământ.

(10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoțit, în mod obligatoriu, de un

dosar care conține anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări,

memorii, sesizări etc.), numerotate și îndosariate pentru fiecare ședință. Registrul și dosarul se păs -

trează într-un fișet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul și la directorul unității de învățământ.

Art. 49 – Consiliul profesoral are următoarele atribuții:

a) gestionează și asigură calitatea actului didactic;

b) analizează și dezbate raportul general privind starea și calitatea învățământului din unitatea

de învățământ; 

c) alege, prin vot secret, membrii consiliului de administrație care provin din rândul cadrelor

didactice; 

d) dezbate, avizează și propune consiliului de administrație, spre aprobare, planul de dezvoltare

instituțională a școlii; 

e) dezbate și aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate,

precum și eventuale completări sau modificări ale acestora; 

f) aprobă componența nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învățământ;

g) validează raportul privind situația școlară semestrială și anuală prezentată de fiecare

învățător/institutor/profesor de învățământ primar/diriginte, precum și situația școlară după

încheierea sesiunii de amânări, diferențe și corigențe;

h) hotărăște asupra tipului de sancțiune disciplinară aplicată elevilor care săvârșesc abateri; 

i) propune acordarea recompenselor pentru elevi și pentru personalul salariat al unității de

învățământ, conform reglementărilor în vigoare; 
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j) validează notele la purtare mai mici decât 7, respectiv mai mici decât 8 – în cazul unităților

de învățământ cu profil pedagogic, teologic și militar –, precum și calificativele la purtare mai

mici de „bine”, pentru elevii din învățământul primar; 

k) validează oferta de curriculum la decizia școlii pentru anul școlar în curs;

l) propune consiliului de administrație curriculumul la decizia școlii; 

m) avizează proiectul planului de școlarizare; 

n) validează fișele de autoevaluare ale personalului didactic al unității de învățământ, în baza

cărora se stabilește calificativul anual; 

o) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic care solicită acordarea

gradației de merit sau a altor distincții și premii, potrivit legii, pe baza raportului de

autoevaluare a activității desfășurate de acesta; 

p) propune consiliului de administrație programele de formare continuă și dezvoltare

profesională a cadrelor didactice; 

q) propune consiliului de administrație premierea și acordarea titlului de „Profesorul anului”

cadrelor didactice cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în unitatea de învățământ;

r) dezbate și avizează Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ;

s) dezbate, la solicitarea Ministerului Educației Naționale, a inspectoratelor școlare sau din

proprie inițiativă, proiecte de acte normative și/sau administrative cu caracter normativ, care

reglementează activitatea instructiv-educativă, formulează propuneri de modificare sau de

completare a acestora; 

t) dezbate probleme legate de conținutul sau organizarea activității instructiv-educative din

unitatea de învățământ; propune consiliului de administrație măsuri de optimizare a procesului

didactic; 

u) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea și asigurarea

calității, în condițiile legii;

v) îndeplinește alte atribuții stabilite de consiliul de administrație, rezultând din legislația în

vigoare și din contractele colective de muncă aplicabile;

w) propune eliberarea din funcție a directorului unității de învățământ, conform legii.

Art. 50 – Documentele consiliului profesoral sunt:

a) tematica și graficul ședințelor consiliului profesoral; 

b) convocatoare ale consiliului profesoral;

c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoțit de dosarul cu anexele proceselor-

verbale.

Secțiunea 2
Consiliul clasei

Art. 51 – (1) Consiliul clasei funcționează în învățământul primar, gimnazial, liceal, profesional

și postliceal și este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel

puțin un părinte delegat al comitetului de părinți al clasei, cu excepția claselor din învățământul

postliceal și, pentru toate clasele, cu excepția celor din învățământul primar, din reprezentantul elevilor

clasei respective. 

(2) Președintele consiliului clasei este învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul

primar, respectiv profesorul diriginte, în cazul învățământului gimnazial, liceal, profesional și postliceal.
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(3) Consiliul clasei se întrunește cel puțin o dată pe semestru. El se poate întâlni ori de câte ori

situația o impune, la solicitarea învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar,

respectiv a profesorului diriginte, a reprezentanților părinților și ai elevilor.

Art. 52 – Consiliul clasei își desfășoară activitatea la nivelul fiecărei clase, având următoarele

obiective: 

a) armonizarea activităților didactice cu nevoile educaționale ale elevilor și cu așteptările

părinților;

b) evaluarea corectă a progresului școlar și comportamental al elevilor; 

c) coordonarea intervențiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării rezultatelor

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

d) stabilirea și punerea în aplicare a modalităților de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de

învățare; 

e) organizarea de activități suplimentare pentru elevii capabili de performanțe școlare înalte. 

Art. 53 – Consiliul clasei are următoarele atribuții: 

a) analizează semestrial progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;

b) stabilește măsuri de asistență educațională, atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de

comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite; 

c) stabilește notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcție de comportamentul acestora

în unitatea de învățământ preuniversitar și în afara acesteia, și propune consiliului profesoral

validarea mediilor mai mici de 7,00 și respectiv mai mici de 8,00 pentru unitățile de

învățământ cu profil pedagogic, teologic și militar sau a calificativelor „suficient” și

„insuficient”, pentru învățământul primar; 

d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; 

e) participă la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea

învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte sau

a cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei; 

f) propune învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului

diriginte, din proprie inițiativă sau la solicitarea directorului ori a consiliului profesoral, după

caz, sancțiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislația în vigoare. 

Art. 54 – (1) Hotărârile consiliului clasei se adoptă cu votul a jumătate plus unu din totalul

mem brilor, în prezența a cel puțin 2/3 din numărul acestora.

(2) Hotărârile adoptate în ședințele consiliului clasei se înregistrează în registrul de procese-

verbale al consiliului clasei. Registrul de procese-verbale al consiliului clasei este însoțit în mod

obligatoriu de dosarul care conține anexele proceselor-verbale.

(3) Mediile la purtare mai mici de 7,00, respectiv mai mici de 8,00, în cazul unităților de

învățământ cu profil pedagogic, teologic și militar sunt propuse spre avizare de către profesorul

diriginte consiliului clasei. Avizarea se face cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor, în

prezența a cel puțin 2/3 din numărul acestora. Ulterior, propunerile avizate sunt înaintate spre aprobare

consiliului profesoral.

Art. 55 – Documentele consiliului clasei sunt:

a) tematica și graficul ședințelor consiliului clasei; 

b) convocatoarele la ședințele consiliului clasei;

c) registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoțit de dosarul cu anexele proceselor-

verbale.
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Secțiunea 3
Catedrele/comisiile metodice

Art. 56 – (1) În cadrul unei unități de învățământ, catedrele/comisiile metodice se constituie din

minimum trei membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare.

(2) În învățământul primar, catedrele/comisiile metodice se constituie pe ani de studiu, pe grupe

de clase sau pe nivel de învățământ.

(3) Activitatea catedrei/comisiei metodice este coordonată de șeful catedrei, respectiv

responsabilul comisiei metodice, ales prin vot secret de către membrii catedrei/comisiei.

(4) Ședințele catedrei/comisiei metodice se țin lunar sau de câte ori directorul ori membrii

catedrei/comisiei metodice consideră că este necesar. Ședințele se desfășoară după o tematică elaborată

la nivelul catedrei, sub îndrumarea șefului de catedră/responsabilului comisiei metodice, și aprobată

de directorul unității de învățământ.

Art. 57 – Atribuțiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele:

a) stabilesc modalitățile concrete de implementare a curriculumului național, adecvate

specificului unității de învățământ și nevoilor educaționale ale elevilor, în vederea realizării

potențialului maxim al acestora și atingerii standardelor naționale;

b) elaborează oferta de curriculum la decizia școlii și o propune spre dezbatere consiliului

profesoral;

c) elaborează programe de activități semestriale și anuale, menite să conducă la atingerea

obiectivelor educaționale asumate și la progresul școlar al elevilor;

d) consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice și a

planificărilor semestriale;

e) elaborează instrumente de evaluare și notare;

f) analizează periodic performanțele școlare ale elevilor;

g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă și modul în care se realizează evaluarea

elevilor la disciplina/disciplinele respective;

h) planifică și organizează instruirea practică a elevilor;

i) organizează, în funcție de situația concretă din unitatea de învățământ, activități de pregătire

specială a elevilor cu ritm lent de învățare, ori pentru examene/evaluări și concursuri școlare; 

j) organizează activități de formare continuă și de cercetare – acțiuni specifice unității de

învățământ, lecții demonstrative, schimburi de experiență etc.;

k) implementează standardele de calitate specifice;

l) realizează și implementează proceduri de îmbunătățire a calității activității didactice.

Art. 58 – Atribuțiile șefului de catedră/responsabilului comisiei metodice sunt următoarele:

a) organizează și coordonează întreaga activitate a catedrei/comisiei metodice (întocmește planul

managerial al catedrei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul catedrei,

elaborează rapoarte și analize, propune planuri de obținere a performanțelor și planuri

remediale, după consultarea cu membrii catedrei/comisiei metodice, precum și alte documente

stabilite prin regulamentul intern, întocmește și completează dosarul catedrei);

b) stabilește atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice;

atribuția de șef de catedră/responsabilul comisiei metodice este stipulată în fișa postului

didactic; 
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c) evaluează, pe baza unor criterii de performanță stabilite la nivelul unității de învățământ, în

conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al

catedrei/comisiei metodice;

d) propune participarea membrilor catedrei/comisiei metodice la cursuri de formare;

e) răspunde în fața directorului, a consiliului de administrație și a inspectorului școlar de specia -

litate de activitatea profesională a membrilor catedrei/comisiei;

f) are obligația de a participa la acțiunile școlare și extrașcolare inițiate în unitatea de învățământ,

cu acceptul conducerii acesteia;

g) efectuează asistențe la ore, conform planului managerial al catedrei sau la solicitarea direc -

torului; 

h) elaborează, semestrial și lunar, la cererea directorului, informări asupra activității catedrei/

comisiei metodice, pe care le prezintă în consiliul profesoral;

i) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de consiliul de administrație.

Capitolul 2

Responsabilități ale personalului didactic în unitatea de învățământ

Secțiunea 1
Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare

Art. 59 – (1) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare este, de

regulă, un cadru didactic titular, ales de consiliul profesoral și aprobat de către consiliul de administrație.

(2) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare coordonează

activitatea educativă din unitatea de învățământ, inițiază, organizează și desfășoară activități extra -

școlare și extra curri culare la nivelul unității de învățământ, în colaborare cu șeful comisiei diriginților,

cu responsabilul comisiei de învățământ primar, cu consiliul reprezentativ al părinților al unității de

învățământ/aso ciației de părinți, cu reprezentanți ai consiliului elevilor, cu consilierul școlar și cu

partenerii guvernamentali și neguver namentali.

(3) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare își desfășoară

activitatea pe baza prevederilor strategiilor Ministerului Educației Naționale privind educația formală

și nonformală.

(4) Directorul unității de învățământ stabilește atribuțiile coordonatorului pentru proiecte și

programe educative școlare și extrașcolare, în funcție de specificul unității.

(5) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare poate fi remu -

nerat suplimentar din fonduri extrabugetare, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 60 – Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare are urmă -

toarele atribuții:

a) coordonează, monitorizează și evaluează activitatea educativă nonformală din școală;

b) avizează planificarea activităților din cadrul programului activităților educative ale clasei;

c) elaborează programul/calendarul activităților educative școlare și extrașcolare proprii, în

conformitate cu planul de dezvoltare instituțională, cu direcțiile stabilite de către inspectoratele

școlare și Ministerul Educației Naționale, în urma consultării părinților și a elevilor.

d) elaborează, propune și implementează proiecte și programe educative de intervenție și

prevenire a absenteismului, a abandonului școlar, a violenței, a delincvenței juvenile, precum

și programe pentru dezvoltarea abilităților de viață, de educație civică, de promovare a

sănătății, programe culturale, ecologice, sportive și turistice, de educație rutieră, de protecție

civilă;
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e) identifică tipurile de activități educative extrașcolare care corespund nevoilor elevilor, precum

și posibilitățile de realizare a acestora, prin consultarea beneficiarilor primari și secundari ai

educației;

f) analizează, semestrial, împreună cu alte comisii existente la nivelul unității de învățământ,

situ ația disciplinară a elevilor și situația frecvenței acestora la orele de curs; 

g) prezintă directorului unității de învățământ rapoarte privind activitatea educativă și rezultatele

acesteia;

h) diseminează informațiile privind activitățile educative derulate în unitatea de învățământ;

i) facilitează implicarea părinților și a partenerilor educaționali în activitățile educative;

j) elaborează tematici și propune forme de desfășurare a consultațiilor cu părinții, tutorii sau

susținătorii legali pe teme educative;

k) propune/elaborează instrumente de evaluare a activității educative nonformale desfășurate la

nivelul unității de învățământ;

l) îndrumă, controlează și evaluează activitatea educativă nonformală din internatele școlare;

m) facilitează vizite de studii pentru elevi, în țară și străinătate, desfășurate în cadrul programelor

de parteneriat educațional.

Art. 61 – Portofoliul coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și

extrașcolare conține: 

a) oferta educațională a unității de învățământ în domeniul activității educative extrașcolare;

b) planul anual și semestrial al activității educative extrașcolare;

c) planificarea calendaristică a activităților educative extrașcolare, inclusiv în perioada vacanțelor

școlare;

d) programe de parteneriat pentru realizarea de activități educative extrașcolare;

e) programe educative de prevenție și intervenție; 

f) modalități de monitorizare și evaluare a activității educative extrașcolare a elevilor;

g) măsuri de optimizare a ofertei educative extrașcolare;

h) rapoarte de activitate semestriale şi anuale; 

i) documente care reglementează activitatea extrașcolară, în format letric sau electronic,

transmise de inspectoratul școlar și Ministerul Educației Naționale, privind activitatea

educativă extrașcolară.

Art. 62 – (1) Inspectoratele școlare vor stabili o zi metodică pentru coordonatorii pentru proiecte

și programe educative școlare și extrașcolare.

(2) Activitatea desfășurată de coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și

extrașcolare se regăsește în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administrație.

Activitatea educativă școlară și extrașcolară este parte a planului de dezvoltare instituțională a unității

de învățământ. 

Secțiunea 2
Profesorul diriginte

Art. 63 – (1) Coordonarea activității claselor de elevi din învățământul gimnazial, liceal,

profesional și postliceal se realizează prin profesorii diriginți.

(2) Pentru activitatea de diriginte, cadrul didactic primește o indemnizație, conform legii. 

(3) Un cadru didactic poate îndeplini atribuțiile de profesor diriginte la o singură clasă. 
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(4) În cazul învățământului primar, atribuțiile dirigintelui revin învățătorului/institutorului/

profesorului pentru învățământul primar.

Art. 64 – (1) Profesorii diriginți sunt numiți, anual, de către directorul unității de învățământ, în

baza hotărârii consiliului de administrație, luată după consultarea consiliului profesoral.

(2) La numirea diriginților se are în vedere principiul continuității, astfel încât o clasă să aibă

același diriginte pe parcursul unui ciclu de învățământ. 

(3) De regulă, poate fi numit ca diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel puțin

o jumătate din norma didactică în unitatea de învățământ și care predă la clasa respectivă.

(4) Pot fi numiți ca profesori diriginți și cadrele didactice din centrele și cabinetele de asistență

psihopedagogică.

Art. 65 – (1) Activitățile specifice funcției de diriginte sunt prevăzute în fișa postului cadrului

didactic învestit cu această responsabilitate.

(2) Planificarea activităților dirigintelui se realizează, semestrial și anual, de către acesta,

conform proiectului de dezvoltare instituțională și nevoilor educaționale ale colectivului de elevi pe

care îl coordonează și se avizează de către directorul adjunct sau directorul unității de învățământ.

(3) Profesorul diriginte își proiectează și își desfășoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute

de planul anual de dezvoltare instituțională al unității de învățământ, în acord cu particularitățile

educaționale ale clasei respective.

(4) Profesorul diriginte desfășoară activități de suport educațional, consiliere și orientare

profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează. Activitățile se referă la:

a) teme stabilite în concordanță cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe

baza programelor școlare în vigoare elaborate pentru aria curriculară „Consiliere și orientare”; 

b) teme de educație pentru sănătate și de promovare a unui stil de viață sănătos, educație rutieră,

educație civică, educația și pregătirea antiinfracțională a elevilor, protecție civilă, educație

antiseismică, antidrog, prevenirea și combaterea traficului de persoane, teme de prevenire a

violenței etc., în conformitate cu prevederile actelor normative și ale strategiilor naționale,

precum și în baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educației Naționale, în colaborare

cu alte ministere, instituții și organizații.

(5) Dirigintele desfășoară activități educative extrașcolare, activități pe care le stabilește după

consultarea elevilor și a părinților, în concordanță cu specificul vârstei și nevoilor identificate pentru

colectivul respectiv de elevi.

(6) Activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională pentru elevii clasei pe

care o coordonează sunt obligatorii și sunt desfășurate de diriginte în cadrul orelor de consiliere și

orientare, orelor de dirigenție sau în afara orelor de curs, după caz. În situația în care aceste activități

se desfășoară în afara orelor de curs, dirigintele stabilește, consultând colectivul de elevi, un interval

orar pentru desfășurarea activităților de suport educațional, consiliere și orientare profesională, într-un

spațiu prestabilit și destinat acestei activități, cu aprobarea conducerii unității de învățământ. Intervalul

orar este anunțat de către profesorul diriginte elevilor, părinților și celorlalte cadre didactice.

Planificarea orei destinate acestor activități se realizează cu aprobarea directorului unității de

învățământ, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezență a cadrelor didactice.

Art. 66 – (1) Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă și eficientă cu părinții,

dirigintele realizează activități de suport educațional și consiliere pentru părinți, tutori sau susținătorii

legali.

(2) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții, tutorii sau susținătorii legali,

profesorul diriginte stabilește o oră săptămânal în care se întâlneşte cu aceştia, pentru prezentarea
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situației școlare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaționale sau comportamentale specifice

ale acestora.

(3) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginților cu părinții, tutorii sau susținătorii legali

de la fiecare clasă se aprobă de către director, se comunică elevilor și părinților, tutorilor sau

susținătorilor legali ai acestora și se afișează la avizierul școlii.

Art. 67 – Profesorul diriginte are următoarele atribuții: 

1. organizează și coordonează:

a) activitatea colectivului de elevi;

b) activitatea consiliului clasei;

c) ședințele cu părinții, tutorii sau susținătorii legali la începutul și sfârșitul semestrului și ori de

câte ori este cazul;

d) acțiuni de orientare școlară și profesională pentru elevii clasei;

e) activități educative și de consiliere;

f) activități extracurriculare, în unitatea de învățământ și în afara acesteia;

2. monitorizează:

a) situația la învățătură a elevilor;

b) frecvența la ore a elevilor;

c) participarea și rezultatele elevilor la concursurile și competițiile școlare;

d) comportamentul elevilor în timpul activităților școlare și extrașcolare;

e) participarea elevilor la programe sau proiecte și implicarea acestora în activități de volun -

tariat;

3. colaborează cu:

a) profesorii clasei și coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare

pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluționarea unor situații specifice

activităților școlare și pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i

implică pe elevi;

b) cabinetele de asistență psihopedagogică, în activități de consiliere și orientare a elevilor clasei;

c) conducerea unității de învățământ, pentru organizarea unor activități ale colectivului de elevi,

pentru inițierea unor proiecte educaționale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme

administrative referitoare la întreținerea și dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării

bazei materiale, pentru soluționarea unor probleme sau situații deosebite, apărute în legătură

cu colectivul de elevi;

d) comitetul de părinți al clasei și cu părinții, tutorii sau susținătorii legali pentru toate aspectele

care vizează activitatea elevilor și evenimentele importante la care aceștia participă și cu alți

parteneri implicați în activitatea educativă școlară și extrașcolară;

e) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor școlare și a actelor de studii ale

elevilor clasei;

f) persoana desemnată de conducerea unității de învățământ pentru gestionarea Sistemului

Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR), în vederea completării și actua -

lizării datelor referitoare la elevii clasei;

4. informează:

a) elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali ai acestora despre prevederile Regulamentului

de organizare și funcționare a unităților de învățământ;
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b) elevii și părinții acestora cu privire la reglementările referitoare la examene/testări naționale

și cu privire la alte documente care reglementează activitatea și parcursul școlar al elevilor;

c) părinții, tutorii sau susținătorii legali despre situația școlară, despre comportamentul elevilor,

despre frecvența acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinții,

precum și în scris, ori de câte ori este nevoie; 

d) părinții, tutorii sau susținătorii legali în cazul în care elevul înregistrează peste zece absențe

nemotivate; informarea se face în scris;

e) părinții, tutorii sau susținătorii legali, în scris, în legătură cu situațiile de corigență,

sancționările disciplinare, neîncheierea situației școlare sau repetenție;

5. îndeplinește alte atribuții stabilite de către conducerea unității de învățământ, în conformitate

cu reglementările în vigoare sau cu fișa postului.

Art. 68 – Profesorul diriginte are și alte atribuții:

a) răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinți, tutori

sau susținători legali și de consiliul clasei;

b) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;

c) motivează absențele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de prezentul Regulament

și de Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ;

d) încheie situația școlară a fiecărui elev la sfârșit de semestru și de an școlar și o consemnează

în catalog și în carnetul de elev;

e) realizează ierarhizarea elevilor la sfârșit de an școlar pe baza rezultatelor obținute de către

aceștia la învățătură și purtare;

f) propune consiliului de administrație acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu

prevederile legale;

g) completează documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordonează, respectiv:

catalogul clasei, carnetele de elevi, fișa psihopedagogică;

h) monitorizează completarea portofoliului educațional al elevilor;

i) întocmește calendarul activităților educative extrașcolare ale clasei;

j) elaborează portofoliul dirigintelui.

Art. 69 – Dispozițiile art. 66 – 68 se aplică în mod corespunzător învățătorilor/institutorilor/

profesorilor pentru învățământ primar.

Capitolul 3

Comisiile din unitățile de învățământ

Secțiunea 1
Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar

Art. 70 – La nivelul fiecărei unități de învățământ funcționează Comisia pentru prevenirea și

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

violență în unitățile de învățământ.

Art. 71 – (1) Componența și atribuțiile Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței în

mediul școlar respectă reglementările naționale în vigoare.

(2) Componența nominală a Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar

se stabilește prin decizia directorului unității de învățământ, după discutarea și aprobarea ei în consiliul

de administrație.
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Art. 72 – Unitatea de învățământ, în cadrul Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței

în mediul școlar, elaborează și adoptă, prin consiliul de administrație, anual, propriul Plan operațional

al unității de învățământ privind reducerea fenomenului violenței în mediul școlar.

Art. 73 – În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, respectiv cu prevederile Planului-

cadru de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea

delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ, asigurarea unui mediu

securizat în unitățile de învățământ se realizează de către administrația publică locală, instituții

specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, inspectoratele școlare și respectiv unitățile de

învățământ.

Art. 74 – Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar este responsabilă

de punerea în aplicare, la nivelul unității de învățământ, a prevederilor Planului-cadru de acțiune pentru

creșterea gradului de siguranță a preșcolarilor/elevilor și a personalului și prevenirea delincvenței

juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ. În acest sens, Comisia pentru

prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar:

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

poliției și ai jandarmeriei pentru a crește siguranța în unitatea de învățământ;

b) elaborează rapoarte privind securitatea preșcolarilor/elevilor din unitatea de învățământ

respectivă;

c) propune conducerii unității de învățământ măsuri specifice, rezultate după analiza factorilor

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

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

și în zonele adiacente unității de învățământ.

Art. 75 – În fiecare unitate de învățământ, se stabilesc condițiile de acces al persona lului unității,

preșcolarilor/elevilor și al vizitatorilor, acestea fiind incluse în Regulamentul de organizare și

funcționare a unității de învățământ. 

Art. 76 – (1) În urma consultării consiliului reprezentativ al părinților și a consiliului

reprezentativ al elevilor, consiliul profesoral din fiecare unitate de învățământ stabilește pentru elevi

cel puțin un semn distinctiv, cum ar fi: ecuson, uniformă, eșarfă sau altele asemenea, în conformitate

cu Legea nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, cu modificările și

completările ulterioare.

(2) Semnele distinctive prevăzute la alin. (1) vor fi comunicate Direcției Generale de Poliție a

Municipiului București sau inspectoratului de poliție județean și Direcției Generale de Jandarmi a

Municipiului București ori inspectoratului de jandarmi județean.

Secțiunea 2
Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității

Art. 77 – (1) La nivelul unităților de învățământ se constituie, prin decizia directorului, dată în

baza hotărârii consiliului de administrație, Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și

promovarea interculturalității.

(2) Comisia are drept scop promovarea, în cadrul unității de învățământ, a principiilor școlii

incluzive. Școala incluzivă este o școală prietenoasă și democratică, care valorifică diversitatea

culturală, o școală în care toți copiii sunt respectați și integrați fără discriminare și excludere generate

de originea etnică, naționalitate, deficiențe fizice sau mentale, origine culturală sau socioeconomică,

religie, limbă maternă, convingerile, sexul, vârsta, infecția HIV, apartenența la o categorie dezavan -

tajată sau orice criteriu sancționat de legislația pentru prevenirea și combaterea discriminării din
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România. Prevenirea și eliminarea fenomenului de segregare școlară, care reprezintă o formă gravă de

discriminare, constituie o condiție imperativă pentru implementarea principiilor școlii incluzive.

(3) La nivelul unităților de învățământ preșcolar, primar și secundar inferior, Comisia este for -

mată din trei membri: două cadre didactice și un reprezentant al părinților, tutorilor sau susținătorilor

legali. La nivelul învățământului secundar superior și terțiar nonuniversitar comisia este formată din

cinci membri: trei cadre didactice, un reprezentant al părinților, tutorilor sau susținătorilor legali și un

reprezentant al elevilor. La ședințele de lucru ale comisiei sunt invitați să participe, acolo unde este

posibil, în calitate de observatori, reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale cu activitate în

domeniul drepturilor omului. 

(4) Principalele responsabilități ale Comisiei pentru prevenirea și combaterea discriminării și

promovarea interculturalității sunt următoarele: 

a) elaborarea unui plan de acțiune pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea

interculturalității, în scopul asigurării respectării principiilor școlii incluzive, în unitatea de

învățământ;

b) colaborarea cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, mediatorii școlari, consiliul elevilor,

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Consiliul Național pentru Com -

ba terea Discriminării, organizații nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului și alți

factori interesați în scopul prevenirii și combaterii cazurilor de discriminare și al promovării

interculturalității;

c) propunerea unor acțiuni specifice, la nivelul claselor sau al unității de învățământ, care să

contribuie la cunoașterea și valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalității;

d) elaborarea și implementarea unor coduri de conduită, care să reglementeze comportamentele

nondiscriminatorii la nivelul unității de învățământ. Politica unității de învățământ, în acest

sens, și procedurile respective trebuie să fie clare, coerente, consecvent aplicate și să presu -

pună atât sancțiuni, cât și o abordare constructivă;

e) identificarea și analiza cazurilor de discriminare și înaintarea de propuneri de soluționare a acestora,

consiliului de administrație, directorului unității de învățământ sau consiliului profesoral,

după caz;

f) prevenirea și medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează respec -

tarea principiilor școlii incluzive;

g) sesizarea autorităților competente în cazul identificării formelor grave de discriminare;

h) monitorizarea și evaluarea acțiunilor întreprinse pentru prevenirea și combaterea discriminării

și promovarea interculturalității;

i) elaborarea și monitorizarea implementării planului de desegregare, acolo unde este cazul;

j) elaborarea, anual, a unui raport care să conțină referiri la acțiunile întreprinse pentru prevenirea

discriminării și la rezultatele obținute în rezolvarea cazurilor de discriminare și/sau, după caz,

segregare. Raportul elaborat de comisia pentru prevenirea discriminării este inclus în raportul

anual de analiză a activității desfășurate de unitatea de învățământ;

(5) Inspectoratele școlare monitorizează activitatea Comisiilor de combatere a discriminării din

cadrul unităților de învățământ.

Secțiunea 3
Comisia de control managerial intern

Art. 78 – (1) La nivelul unităților de învățământ se constituie, prin decizie a directorului, în

baza hotărârii consiliului de administrație, Comisia de control managerial intern, în conformitate cu
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prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea codului controlului

intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru

dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Componența, modul de organizare și de lucru, precum și alte elemente privind această co -

mi sie se stabilesc, în funcție de complexitatea și de volumul activităților din fiecare unitate de

învățământ, de către conducătorul acesteia. Comisia se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este

nevoie.

Art. 79 – Comisia de control managerial intern are următoarele atribuții: 

a) asigură controlul deciziilor și acțiunilor compartimentelor structurale ale entității publice;

b) organizează, când necesitățile o impun, structuri specializate care să sprijine managementul

în activitatea de coordonare;

c) coordonează și influențează decisiv rezultatele interacțiunii dintre salariați în cadrul rapor -

turilor profesionale;

d) informează salariații asupra consecințelor deciziilor și acțiunilor lor asupra întregii entități

publice;

e) organizează consultări prealabile, în vederea unei bune coordonări, atât în cadrul comparti -

men telor, cât și între structurile unității de învățământ. 

Secțiunea 4
Alte comisii din unitățile de învățământ

Art. 80 – (1) La nivelul unităților de învățământ se constituie și funcționează comisiile de lucru,

prevăzute de legislația în vigoare și contractele colective de muncă aplicabile, menționate în anexa nr. 1

a prezentului Regulament. Comisiile se constituie prin decizie a directorului, în baza hotărârii

consiliului de administrație.

(2) Pentru analiza, monitorizarea și rezolvarea unor situații specifice, consiliul de administrație

poate hotărî constituirea unor comisii temporare, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul

Regulament. Comisiile se constituie prin decizie a directorului, în baza hotărârii consiliului de

administrație.

Capitolul 4

Tipul și conținutul documentelor manageriale

Art. 81 – Pentru optimizarea managementului unității de învățământ, conducerea acesteia

elaborează documente manageriale, astfel:

a) documente de diagnoză;

b) documente de prognoză;

c) documente manageriale de evidență.

Art. 82 – (1) Documentele de diagnoză ale unității de învățământ sunt: 

a) rapoartele semestriale asupra activității desfășurate;

b) raportul anual asupra activității desfășurate; 

c) rapoartele comisiilor și compartimentelor din unitatea de învățământ;

d) raportul de evaluare internă a calității. 

(2) Conducerea unității de învățământ poate elabora și alte documente de diagnoză, dedicate

unor domenii specifice de interes, care să contribuie la dezvoltarea instituțională și la atingerea

obiectivelor educaționale.
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Art. 83 – Raportul semestrial/anual asupra activității desfășurate se întocmește de către echipa

managerială, în general ca analiză de tip SWOT sau în conformitate cu alte tipuri de analize. Raportul

este prezentat, de către director, spre validare, atât consiliului de administrație, cât și consiliului

profesoral. Validarea raportului semestrial/anual are loc la începutul semestrului al doilea/anului școlar

următor.

Art. 84 – Raportul semestrial/anual asupra activității desfășurate este postat, obligatoriu, pe

site-ul unității de învățământ, dacă acesta există, ori, în lipsa site-ului, este făcut cunoscut prin orice

altă formă de mediatizare – tipărire, afișare etc. – devenind astfel document public.

Art. 85 – Raportul de evaluare internă a calității se întocmește de către comisia pentru evaluarea

și asigurarea calității și este prezentat spre validare consiliului profesoral și aprobare consiliului de

administrație.

Art. 86 – (1) Documentele de prognoză ale unității de învățământ se realizează pe baza docu -

men telor de diagnoză ale perioadei anterioare. 

(2) Documentele de prognoză sunt:

a) planul de dezvoltare instituțională; 

b) programul managerial (pe an școlar); 

c) planul operațional al unității de învățământ (pe an școlar);

d) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.

(3) Directorul poate elabora și alte documente, în scopul optimizării managementului unității de

învățământ.

Art. 87 – (1) Planul de dezvoltare instituțională constituie documentul de prognoză pe termen

lung al unităților din învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal și postliceal și se elaborează de

către o echipă coordonată de către director, pentru o perioadă de cinci ani, ținând cont de indicatori

naționali și europeni. Acesta conține: 

a) prezentarea unității de învățământ: istoric și starea actuală a resurselor umane, materiale,

relația cu comunitatea locală și organigrama;

b) analiza de nevoi alcătuită din analiza mediului intern (de tip SWOT) și analiza mediului extern

(de tip PEST);

c) viziunea, misiunea și obiectivele strategice ale unității de învățământ; 

d) planul de dezvoltare, care conține planificarea tuturor activităților unității de învățământ, fiind

structurat astfel: funcția managerială, obiective, termen, stadiu de realizare, resurse necesare,

responsabilități, indicatori de performanță și evaluarea anuală;

e) planul operațional al etapei curente.

(2) Planul de dezvoltare instituțională se avizează de către consiliul profesoral și se aprobă de

consiliul de administrație.

(3) Planul de acțiune al unității de învățământ reprezintă planul de dezvoltare instituțională al

unității de învățământ profesional și tehnic, care corelează oferta în educație și formare profesională

cu nevoile de dezvoltare socioeconomică la nivelul ariei de acțiune.

(4) Planul de acțiune al școlii se realizează în baza ghidului de elaborare emis de către Centrul

Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic.

Art. 88 – (1) Programul managerial constituie documentul de prognoză pe termen mediu și se

elaborează de către director pentru o perioadă de un an școlar. 
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(2) Programul managerial conține adaptarea direcțiilor de acțiune ale ministerului și inspecto -

ratului școlar la contextul unității de învățământ, precum și a obiectivelor strategice ale planului de

dezvoltare instituțională la perioada anului școlar respectiv. 

(3) Programul managerial se avizează de către consiliul de administrație și se prezintă consiliului

profesoral. 

(4) Directorul adjunct va întocmi propriul program managerial conform fișei postului, în

concordanță cu programul managerial al directorului și cu planul de dezvoltare instituțională.

Art. 89 – Planul operațional constituie documentul de prognoză pe termen scurt, se elaborează

de către director pentru o perioadă de un an școlar și conține operaționalizarea obiectivelor programului

managerial și ale planului de îmbunătățire a calității educației corespunzător etapei.

Art. 90 – (1) Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru

elaborarea și/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor

formalizate pe activități. Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial va cuprinde

obiectivele, acțiunile, responsabilitățile, termenele, precum și alte componente ale măsurilor respective.

(2) Activitatea de control intern este organizată și funcționează în cadrul comisiei de control

managerial intern, subordonată directorului unității de învățământ.

Art. 91 – Documentele manageriale de evidență sunt:

a) statul de funcții;

b) organigrama unității de învățământ; 

c) schemele orare ale unității de învățământ;

d) planul de școlarizare aprobat; 

e) dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului pentru îndrumare și control/programe

operative săptămânale;

f) dosarul privind securitatea și sănătatea în muncă;

g) dosarul privind protecția civilă;

h) programele de cooperare și parteneriat locale, naționale și internaționale.

Titlul VI

Structura, organizarea și responsabilitățile 

personalului didactic auxiliar și nedidactic

Capitolul 1

Compartimentul secretariat

Art. 92 – (1) Compartimentul secretariat cuprinde, după caz, posturile de secretar-șef, secretar

și informatician.

(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului unității de învățământ și îndeplinește

sarcinile stabilite de reglementările legale și/sau atribuite, prin fișele postului, persoanelor menționate

la alin. (1).

(3) Secretariatul funcționează în program de lucru cu elevii, părinții, tutorii sau susținătorii legali

sau alte persoane interesate din afara unității, potrivit unui program de lucru aprobat de director, în baza

hotărârii consiliului de administrație.

Art. 93 – Compartimentul secretariat are următoarele responsabilități:

a) asigurarea transmiterii informațiilor la nivelul unității de învățământ;

b) întocmirea, actualizarea și gestionarea bazelor de date de la nivelul unității de învățământ;
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c) întocmirea, înaintarea spre aprobare directorului și transmiterea situațiilor statistice și a

celorlalte categorii de documente solicitate de către autorități și instituții competente, de către

consiliul de administrație ori de către directorul unității de învățământ;

d) înscrierea antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor pe baza dosarelor personale, ținerea, organi -

zarea și actualizarea permanentă a evidenței acestora și rezolvarea problemelor privind

mișcarea antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administrație;

e) înregistrarea și verificarea dosarelor pentru acordarea burselor sau a altor drepturi care se

acordă elevilor, potrivit legii;

f) rezolvarea problemelor specifice pregătirii și desfășurării examenelor și evaluărilor naționale,

ale examenelor de admitere și de ocupare a posturilor vacante, conform atribuțiilor specificate

în fișa postului;

g) completarea, verificarea și păstrarea în condiții de securitate a documentelor, arhivarea

documentelor create și intrate în unitatea de învățământ, referitoare la situația școlară a elevilor

și a statelor de funcții pentru personalul unității;

h) procurarea, completarea, eliberarea și evidența actelor de studii și a documentelor școlare, în

conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii și al

documentelor de evidență școlară în învățământul preuniversitar”, aprobat prin ordin al

ministrului educației naționale;

i) selecționarea, evidența și depunerea documentelor școlare la Arhivele Naționale, după expi -

rarea termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat prin

ordin al ministrului educației naționale;

j) păstrarea și aplicarea sigiliului unității școlare, în urma împuternicirii, în acest sens, prin

decizie emisă de director, pe documentele avizate și semnate de persoanele competente;

procurarea, deținerea și folosirea sigiliilor se realizează în conformitate cu reglementările

stabilite prin ordinul ministrului educației naționale;

k) întocmirea și/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentațiilor;

l) asigurarea asistenței tehnice pentru emiterea/adoptarea actelor de autoritate, pentru încheierea

contractelor sau a altor acte juridice care dau naștere, modifică sau sting raporturile juridice

dintre școală și angajați, părinți sau alte persoane fizice sau juridice;

m) întocmirea, la solicitarea directorului, a statelor de personal pentru toți angajații unității de

învățământ; 

n) întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor de personal ale angajaților unității de învăță -

mânt;

o) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură; 

p) gestionarea corespondenței unității de învățământ;

q) întocmirea și actualizarea procedurilor activităților desfășurate la nivelul compartimentului,

în conformitate cu prevederile legale;

r) păstrarea legăturii cu toate compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului școlar,

din cadrul autorităților administrației publice locale sau din cadrul altor instituții și autorități

competente în soluționarea problemelor specifice;

s) rezolvarea oricăror altor probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, contractelor

colective de muncă aplicabile, hotărârilor consiliului de administrație sau deciziilor directorului,

sunt stabilite în sarcina sa.

Art. 94 – (1) Secretarul-șef/Secretarul unității de învățământ pune la dispoziția cadrelor didactice

condica de prezență, fiind responsabil cu siguranța acesteia. 
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(2) Secretarul-șef/Secretarul răspunde de integritatea și securitatea cataloagelor. La sfârșitul

orelor de curs secretarul verifică, împreună cu profesorul de serviciu, consemnând într-un proces-

verbal, existența tuturor cataloagelor.

(3) În perioada vacanțelor școlare, cataloagele se păstrează la secretariat.

(4) În situații speciale, atribuțiile prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi îndeplinite, prin delegare de

sarcini, și de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unității de învățământ, cu

acordul prealabil al personalului solicitat.

(5) Se interzice condiționarea eliberării adeverințelor, foilor matricole, caracterizărilor și a

oricăror acte de studii sau documente școlare, de obținerea de beneficii materiale.

Capitolul 2

Compartimentul financiar

Secțiunea 1
Organizare și responsabilități

Art. 95 – (1) Compartimentul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unității de

învățământ în care sunt realizate: fundamentarea și execuția bugetului, ținerea evidenței contabile,

întocmirea/transmiterea situațiilor financiare asupra fondurilor și patrimoniului unității, precum și

celelalte activități prevăzute de legislația în vigoare cu privire la finanțarea și contabilitatea instituțiilor.

(2) Din compartimentul financiar fac parte administratorul financiar și ceilalți angajați asimilați

funcției prevăzute de legislația în vigoare cu denumirea de „contabil” sau „contabil-șef”.

(3) Compartimentul financiar este subordonat directorului unității de învățământ.

Art. 96 – Compartimentul financiar are următoarele atribuții și responsabilități principale: 

a) desfășurarea activității financiar-contabile a unității școlare, în conformitate cu dispozițiile

legale în vigoare;

b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unității de învățământ,

în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu hotărârile consiliului de administrație;

c) întocmirea proiectului de buget și a raportului de execuție bugetară, conform legislației în

vigoare și contractelor colective de muncă aplicabile;

d) informarea periodică a consiliului de administrație și a consiliului profesoral cu privire la

execuția bugetară;

e) organizarea contabilității veniturilor și cheltuielilor;

f) consemnarea în documente justificative a oricărei operații care afectează patrimoniul unității

de învățământ și înregistrarea în evidența contabilă a documentelor justificative, în

conformitate cu prevederile legale în vigoare;

g) valorificarea rezultatelor procesului de inventariere generală a patrimoniului, în situațiile

prevăzute de lege și ori de câte ori consiliul de administrație consideră necesar;

h) întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar-contabil;

i) îndeplinirea obligațiilor patrimoniale ale unității de învățământ față de bugetul de stat, bugetul

asigurărilor sociale de stat, bugetul local și față de terți; 

j) implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informatic;

k) avizarea, în condițiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de

administrație, respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau

patrimoniul unității;

l) asigurarea și gestionarea documentelor și a instrumentelor financiare cu regim special;
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m) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea,

lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, realizând operațiunile prevăzute de

normele legale în materie;

n) exercitarea oricăror atribuții și responsabilități, prevăzute de legislația în vigoare, de

contractele colective de muncă aplicabile sau stabilite de către director sau de către consiliul

de administrație.

Secțiunea 2
Management financiar

Art. 97 – (1) Întreaga activitate financiară a unităților de învățământ se organizează și se

desfășoară cu respectarea legislației în vigoare. 

(2) Activitatea financiară a unităților de învățământ se desfășoară pe baza bugetelor proprii care

cuprind, la partea de venituri, fondurile provenite din cele trei forme de finanțare – de bază, comple -

mentară și suplimentară, din venituri proprii sau din alte surse, iar la partea de cheltuieli, sumele

alocate pentru fiecare capitol și subcapitol al clasificației bugetare. 

Art. 98 – Pe baza bugetelor aprobate de către autoritățile competente, directorii și consiliile de

administrație ale unităților de învățământ actualizează și definitivează programele anuale de achiziții

publice, stabilind și celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor categoriilor de

cheltuieli în limitele fondurilor alocate. 

Art. 99 – Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanțare. 

Capitolul 3

Compartimentul administrativ

Secțiunea 1
Organizare și responsabilități

Art. 100 – (1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu

și este alcătuit din personalul nedidactic al unității de învățământ.

(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unității de învățământ.

Art. 101 – Compartimentul administrativ are următoarele atribuții și responsabilități principale: 

a) gestionarea bazei materiale a unității de învățământ;

b) realizarea reparațiilor care sunt în sarcina unităților de învățământ și a lucrărilor de întreținere,

igienizare, curățenie și gospodărire a unității de învățământ;

c) asigurarea întreținerii terenurilor, clădirilor și a tuturor componentelor bazei didactico-mate -

riale;

d) realizarea demersurilor necesare obținerii autorizațiilor de funcționare a unității de învățământ;

e) recepționarea bunurilor, serviciilor și a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul unității

de învățământ;

f) înregistrarea, pe baza aprobării factorilor competenți, a modificărilor produse cu privire la

existența, utilizarea și mișcarea bunurilor din gestiune și prezența actelor corespunzătoare

compartimentului financiar-contabil, pentru a fi operate în evidențele și situațiile contabile;

g) ținerea evidenței consumului de materiale aprobate de factorii de conducere, cu justificările

corespunzătoare; 

h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unității de învățământ, pe linia

securității și sănătății în muncă, a situațiilor de urgență și a normelor P.S.I.;
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i) întocmirea proiectului anual de achiziții cu privire la capitolul bunuri și servicii și a documen -

tațiilor de atribuire a contractelor;

j) întocmirea documentației pentru organizarea licitațiilor și monitorizarea executării contractelor

de închiriere încheiate de unitatea de învățământ cu persoane fizice sau juridice;

k) alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare.

Secțiunea 2
Management administrativ

Art. 102 – Evidența, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situațiilor

financiare referitoare la patrimoniu și administrarea bazei didactico-materiale a unităților de învățământ

se realizează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Art. 103 – (1) Inventarierea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea unității de

învățământ se realizează în conformitate cu prevederile legale, de către comisia de inventariere, numită

prin decizia directorului. 

(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unității de

învățământ se supun aprobării consiliului de administrație de către director sau, după caz, de către

directorul adjunct, la propunerea motivată a compartimentelor de specialitate, vizată pentru control

financiar preventiv.

Art. 104 – (1) Bunurile aflate în proprietatea unității de învățământ de stat sunt administrate de

către consiliul de administrație.

(2) Bunurile aflate în proprietatea unității de învățământ particular sunt supuse regimului juridic

al proprietății private.

Art. 105 – Bunurile, care sunt temporar disponibile și care fac parte din baza didactico-materială

a unităților de învățământ, pot fi închiriate, cu aprobarea consiliului de administrație, în conformitate

cu dispozițiile legale în vigoare.

Capitolul 4

Biblioteci școlare/Centre de documentare și informare

Art. 106 – (1) În unitățile de învățământ se organizează și funcționează biblioteci școlare sau

centre de documentare și informare, pe baza Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecilor

școlare și a centrelor de documentare și informare, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale.

(2) Biblioteca școlară se înființează prin decizia directorului unității de învățământ în baza

hotărârii consiliului de administrație. Biblioteca școlară se poate reorganiza și integra în centrul de

documentare și informare, fiind interzisă desființarea acesteia. 

(3) Centrele de documentare și informare se pot înființa și funcționa în orice unitate de învă -

țământ din învățământul de stat, particular și confesional. 

(4) Centrele de documentare și informare se înființează prin decizia directorului Casei Corpului

Didactic, pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Educației Naționale, la propunerea consiliului de

administrație al unității de învățământ cu avizul inspectoratelor școlare.

(5) Într-un centru de documentare și informare pot activa, în condițiile legii, atât profesorul

docu mentarist, cât și bibliotecarul școlar. 

(6) Bibliotecarul școlar și profesorul documentarist sunt angajați în condițiile prevăzute de lege

și se subordonează directorului unității de învățământ.
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(7) În conformitate cu prevederile legale, în unitățile de învățământ se asigură accesul gratuit al

elevilor și al cadrelor didactice la Biblioteca Școlară Virtuală și la Platforma școlară de e-learning

înființată de Ministerul Educației Naționale.

(8) Platforma școlară de e-learning este utilizată de către unitățile de învățământ, pentru a acorda

asistență elevilor în timpul sau în afara programului școlar ori pentru cei care nu pot frecventa temporar

școala din motive de sănătate.

Titlul VII

Beneficiarii primari ai învățământului preuniversitar

Capitolul 1

Dobândirea și exercitarea calității de beneficiar primar al educației

Art. 107 – Conform prevederilor legale, beneficiarii primari ai învățământului sunt antepre -

școlarii, preșcolarii și elevii.

Art. 108 – (1) Dobândirea calității de beneficiar primar al educației se face prin înscrierea într-o

unitate de învățământ.

(2) Înscrierea se aprobă de către conducerea unității de învățământ cu respectarea prezentului

Regulament și a altor reglementări specifice, urmare a solicitării scrise primite din partea părinților,

tutorilor sau susținătorilor legali. Înscrierea în unitățile de educație antepreșcolară și în învățământul

preșcolar se face conform prevederilor legale în vigoare. 

Art. 109 – (1) Înscrierea în clasa pregătitoare/clasa I se face conform metodologiei aprobate

prin ordin al ministrului educației naționale.

(2) În situația în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumulează absențe ca

urmare a unor probleme de sănătate sau se observă, din cauza înscrierii anticipate din punctul de vedere

al vârstei, manifestări de oboseală sau de neadaptare școlară, părinții, tutorii sau susținătorii legali pot

depune la unitatea de învățământ o solicitare de retragere a copilului în vederea reînscrierii în clasa

pregătitoare, respectiv în clasa I în următorul an școlar.

(3) În situația solicitării de retragere menționate la alin. (2), unitățile de învățământ vor consilia

părinții, tutorii sau susținătorii legali privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al elevului

și îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în situația în care evaluarea dezvoltării

psihosomatice atestă necesitatea reînscrierii în clasa pregătitoare.

(4) Evaluarea dezvoltării psihosomatice a elevilor, menționată la alin. (3), se efectuează sub

coordonarea Centrului județean/al municipiului București de resurse și asistență educațională.

Art. 110 – Înscrierea în clasa a IX-a a învățământului liceal sau profesional, respectiv în anul I

din învățământul postliceal se face în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului

educației naționale.

Art. 111 – Elevii promovați vor fi înscriși de drept în anul următor de studiu, dacă nu există

prevederi specifice de admitere în clasa respectivă.

Art. 112 – (1) Calitatea de beneficiar primar al educației se exercită prin frecventarea cursurilor

și prin participarea la activitățile existente în programul fiecărei unități de învățământ.

(2) Calitatea de elev se dovedește cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar de către

unitatea de învățământ la care este înscris elevul.

Art. 113 – (1) Prezența beneficiarilor primari ai educației la fiecare oră de curs se verifică de

către cadrul didactic, care consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absență. 
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(2) Motivarea absențelor se face de către învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul

primar/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative.

(3) În cazul elevilor minori, părinții, tutorii sau susținătorii legali au obligația de a prezenta

personal învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte

actele justificative pentru absențele copilului său.

(4) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt: adeverință eliberată de medicul

cabinetului școlar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverință sau certificat medical

eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul a fost internat, cererea scrisă a părintelui, tutorului

sau susținătorului legal al elevului, adresată învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăță -

mântul primar/profesorului diriginte al clasei. Numărul absențelor care pot fi motivate, fără documente

medicale, doar pe baza cererilor părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, nu poate depăși 3 zile pe

semestru, iar cererile respective trebuie avizate de către directorul unității de învățământ. Toate

adeverințele medicale trebuie să aibă viza cabinetului, care are în evidență fișele medicale/carnetele

de sănătate ale elevilor.

(5) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor vor fi prezentate în termen de maximum

șapte zile de la reluarea activității elevului și vor fi păstrate de către învățătorul/institutorul/profesorul

pentru învățământul primar/profesorul diriginte, pe tot parcursul anului școlar.

(6) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) atrage, de regulă, declararea absențelor ca

nemotivate.

Art. 114 – (1) La cererea scrisă a conducerilor unităților de învățământ cu program sportiv

suplimentar, a profesorilor-antrenori din unitățile de învățământ cu program sportiv integrat, a condu -

cerilor cluburilor/asociațiilor sportive sau a conducerilor structurilor naționale sportive, directorul

poate aproba motivarea absențelor elevilor care participă la cantonamente și la competiții de nivel

local, național și internațional.

(2) Directorul unității de învățământ aprobă motivarea absențelor elevilor care participă la

olimpiadele școlare naționale, internaționale, la concursurile profesionale, la nivel local, regional și

național, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoțitori.

Art. 115 – Elevii din învățământul obligatoriu, retrași, se pot reînmatricula, la cerere, numai la

începutul anului școlar la același nivel/ciclu de învățământ/formă de învățământ, redobândind astfel

calitatea de elev.

Art. 116 – Elevii aflați în situații speciale, cum ar fi, căsătorie, nașterea unui copil, persoane

aflate în îngrijire, detenție și altele asemenea, vor fi sprijiniți să finalizeze învățământul obligatoriu.

Capitolul 2

Statutul beneficiarilor primari ai educației

Art. 117 – Prezentul capitol reglementează drepturile și obligațiile beneficiarilor primari ai

educației din toate unitățile din învățământul de stat, particular sau confesional din România. 

Secțiunea 1
Drepturile beneficiarilor primari ai educației

Art. 118 – (1) Orice cetățean român sau cetățean din țările Uniunii Europene, din statele

aparținând Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană se poate înscrie și poate

frecventa, în condițiile prevăzute de lege, orice formă de învățământ în limba română, în limbile

minorităților naționale sau în limbi de circulație internațională, indiferent de limba sa maternă și de

limba în care a studiat anterior.
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(2) De aceleași drepturi beneficiază și persoanele care solicită sau au dobândit o formă de

protecție în România, respectiv minorii străini și minorii apatrizi, a căror ședere pe teritoriul României

este oficial recunoscută, conform legii.

Art. 119 – Beneficiarii primari ai educației au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul și

forma de învățământ pe care le vor urma și să aleagă parcursul școlar corespunzător intereselor, pre -

gătirii și competențelor lor. Pentru beneficiarii primari ai educației minori, acest drept se exercită, de

către părinți, tutori sau susținători legali.

Art. 120 – (1) Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii se bucură de toate drepturile constituționale,

precum și de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar al educației.

(2) Conducerea și personalul din unitatea de învățământ au obligația să respecte dreptul la

imagine al antepreșcolarilor, preșcolarilor și al elevilor.

(3) Nicio activitate organizată în unitatea de învățământ nu poate leza demnitatea sau perso -

nalitatea antepreșcolarilor, preșcolarilor și a elevilor.

(4) Conducerea și personalul din unitatea de învățământ nu pot face publice date personale ale

beneficiarilor primari ai educației, rezultatele școlare, respectiv lucrări scrise/părți ale unor lucrări

scrise ale acestora – cu excepția modalităților prevăzute de reglementările în vigoare.

Art. 121 – (1) Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii au dreptul să beneficieze de o educație de

calitate, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru de învățământ, prin parcurgerea integrală a

programelor școlare și prin utilizarea de către cadrele didactice a celor mai adecvate strategii didactice,

în vederea formării și dezvoltării competențelor-cheie și a atingerii obiectivelor educaționale stabilite.

(2) Elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali ai acestora au dreptul să fie consultați și să-și

exprime opțiunea pentru disciplinele din curriculum la decizia școlii aflate în oferta educațională a

unității de învățământ, în concordanță cu nevoile și interesele de învățare ale elevilor, cu specificul

unității de învățământ și cu nevoile comunității locale/partenerilor economici.

Art. 122 – (1) Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii au dreptul la o evaluare obiectivă și corectă. 

(2) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susținătorul legal, are dreptul de a contesta rezul -

tatele evaluării, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezența elevului și a

părintelui, tutorelui sau susținătorului legal, în termen de cinci zile de la comunicare. 

(3) În situația în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare,

elevul/părintele, tutorele sau susținătorul legal pot solicita, în scris, directorului unității de învățământ,

reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice.

(4) Pentru soluționarea cererii de reevaluare, directorul va desemna două cadre didactice de

specialitate, din unitatea de învățământ, care nu predau la clasa respectivă și care vor reevalua lucrarea

scrisă. 

(5) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la alin. (4) este nota rezultată

în urma reevaluării. În cazul învățământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de către cele

două cadre didactice.

(6) În cazul în care diferența dintre nota inițială, acordată de cadrul didactic de la clasă și nota

acordată în urma reevaluării este mai mică de un punct, contestația este respinsă și nota acordată inițial

rămâne neschimbată. În cazul în care diferența dintre nota inițială și nota acordată în urma reeva luării

este de cel puțin un punct, contestația este acceptată.

(7) În cazul acceptării contestației, directorul anulează nota obținută în urma evaluării inițiale.

Directorul trece nota acordată în urma contestației, autentifică schimbarea prin semnătură și aplică

ștampila unității de învățământ. 

(8) Calificativul sau notele obținute în urma contestației rămân definitive.
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(9) În situația în care în unitatea de învățământ nu există alți învățători/institutori/profesori pentru

învățământul primar sau profesori de specialitate care să nu predea la clasa respectivă, pot fi desemnați,

de către inspectoratul școlar, cadre didactice din învățământul primar sau profesori de specialitate din

alte unități de învățământ.

Art. 123 – (1) Conducerile unităților de învățământ sunt obligate să pună, gratuit, la dispoziția

beneficiarilor primari, bazele materiale și sportive pentru pregătirea organizată a acestora. 

(2) Antepreșcolarii și preșcolarii pot beneficia de unele măsuri de protecție socială (hrană, supra -

veghere și odihnă) pe durata parcurgerii programului educațional în cadrul unității de învățământ

respective, în condițiile stabilite de legislația în vigoare. 

(3) Elevii pot fi cazați în internate și pot mânca la cantinele școlare, în condițiile stabilite prin

regulamentele de organizare și funcționare ale unităților respective.

Art. 124 – (1) Beneficiarii primari ai educației din învățământul de stat au dreptul la școlarizare

gratuită. Pentru anumite activități stabilite în funcție de niveluri, cicluri și programe de studii se pot

percepe taxe, în condițiile prevăzute de lege.

(2) În condițiile prevăzute de lege, elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul

preuniversitar de stat pot beneficia de diferite tipuri de burse: de performanță, de merit, de studiu și

de ajutor social, bursa „Bani de liceu”, bursa profesională.

(3) Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale.

(4) Consiliile locale, respectiv consiliile județene, stabilesc anual, prin hotărâre, cuantumul și

numărul burselor care se acordă din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. 

(5) Criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual, de către

consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în funcție de fondurile repartizate și de rezul -

tatele elevilor. 

(6) Elevii pot beneficia de bursă și pe baza unui contract încheiat cu operatori economici ori cu

alte persoane juridice sau fizice. 

(7) În condițiile legii, elevii pot beneficia de credite oferite de bănci pentru continuarea studiilor.

(8) Elevii și cursanții străini din învățământul preuniversitar, precum și elevii etnici români cu

domiciliul în străinătate pot beneficia de burse, potrivit prevederilor legale.

(9) Elevii pot beneficia de suport financiar și din sursele extrabugetare ale unităților de

învățământ de stat, în condițiile legii.

Art. 125 – Unitățile de învățământ sunt obligate să asigure elevilor servicii complementare cum

ar fi: consilierea și informarea elevilor de către cadrele didactice, în cadrul orei de consiliere,

consilierea în scopul orientării profesionale, consilierea psihologică și socială prin personal de

specialitate.

Art. 126 – (1) Statul acordă premii, burse, locuri în tabere și alte asemenea stimulente materiale

elevilor cu performanțe școlare înalte, precum și celor cu rezultate remarcabile în educația și formarea

lor profesională sau în activități culturale și sportive.

(2) Statul și alți factori interesați susțin financiar activitățile de performanță, de nivel național și

internațional, ale elevilor.

(3) Statul susține antepreșcolarii, preșcolarii și elevii cu probleme și nevoi sociale, precum și pe

aceia cu cerințe educaționale speciale.

Art. 127 – (1) Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ de stat și

particulare autorizate/acreditate și confesionale beneficiază de asistență medicală, psihologică și

logopedică gratuită în cabinete medicale, psihologice și logopedice școlare, ori în unități medicale de

stat. 
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(2) La începutul fiecărui an școlar, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului

educației naționale și ministrului sănătății, se realizează examinarea stării de sănătate a

antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor. 

(3) Beneficiarii primari ai educației au dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee,

la concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film și la alte manifestări culturale și sportive

organizate de instituțiile publice.

(4) Elevii de naționalitate română din străinătate, bursieri ai statului român, beneficiază pe

teritoriul României de gratuitate la toate manifestările prevăzute la alin. (3).

Art. 128 – (1) Elevii din învățământul obligatoriu, profesional și liceal de stat, particular

autorizat/acreditat beneficiază, pe tot parcursul anului calendaristic, de tarif redus cu 50% pentru

transportul local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și pentru transportul intern auto,

feroviar și naval. 

(2) Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o

măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutela beneficiază de gratuitate pentru toate

categoriile de transport menționate la alin. (1) pe tot parcursul anului calendaristic.

(3) Ministerul Educației Naționale, prin unitățile de învățământ, decontează elevilor care nu pot

fi școlarizați în localitatea de domiciliu, cheltuielile de transport, pe bază de abonament, în limita a

50 km, în conformitate cu prevederile legale.

(4) De aceeași facilitate menționată la alin. (3) beneficiază și elevii care locuiesc la internat sau

în gazdă, cărora li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a opt călătorii dus-întors

pe semestru.

Art. 129 – (1) Autoritățile administrației publice locale din localitatea de domiciliu a elevilor din

învățământul obligatoriu, școlarizați într-o altă localitate, cu sprijinul agenților economici sau al

colectivităților locale, al societăților de binefacere, precum și al altor persoane juridice sau fizice pot

asigura acestor elevi, în situații bine justificate, servicii de transport, de masă și de internat. 

(2) În condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, statul subvenționează costurile aferente

frecventării liceului de către elevii provenind din grupurile socioeconomice dezavantajate, precum și

costurile pentru cei care frecventează învățământul profesional. 

Art. 130 – Elevii din învățământul preuniversitar de stat, particular și confesional autorizat/

acreditat au dreptul să fie evidențiați și să primească premii și recompense pentru rezultate deosebite

obținute la activitățile școlare și extrașcolare, precum și pentru o atitudine civică exemplară.

Art. 131 – Conform legislației în vigoare, beneficiarii primari ai educației care aparțin mino -

rităților naționale studiază și se instruiesc în limba maternă, la toate nivelurile, tipurile și formele de

învățământ preuniversitar.

Art. 132 – (1) Copiii/tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă,

au aceleași drepturi ca și ceilalți elevi.

(2) Copiii/tinerii cu cerințe educaționale speciale sau alte tipuri de cerințe educaționale, stabilite

prin ordin al ministrului educației naționale, au dreptul să fie școlarizați în unități de învățământ de

masă, special și special integrat pentru toate nivelurile de învățământ, diferențiat, în funcție de tipul

și gradul de deficiență.

(3) Includerea beneficiarilor primari ai educației în clase cu cerințe educaționale speciale, în

urma diagnosticării abuzive pe diverse criterii (rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, apartenență la

o categorie defavorizată), se sancționează conform prevederilor legale.
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(4) În funcție de tipul și gradul de deficiență, elevii cu cerințe educaționale speciale pot dobândi

calificări profesionale corespunzătoare.

(5) Copiii/tinerii cu cerințe educaționale speciale școlarizați în unitățile de învățământ special sau

de masă beneficiază de asistență socială constând în asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor

școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei și a încălțămintei, în cuantum egal cu cel pentru copiii

aflați în sistemul de protecție a copilului, școlarizați în unitățile de învățământ special sau de masă. De

aceleași drepturi beneficiază și copiii/tinerii cu cerințe educaționale speciale, școlarizați în alt județ

decât cel de domiciliu, care pot primi și cazare gratuită în internate sau în centrele de asistare pentru

copiii cu cerințe educaționale speciale.

Art. 133 – (1) Pentru beneficiarii primari ai educației cu cerințe educaționale speciale, cu boli

cronice sau nedeplasabili din motive medicale, se poate organiza învățământ la domiciliu sau pe lângă

unitățile de asistență medicală. 

(2) Școlarizarea la domiciliu, precum și înființarea de clase sau de grupe în spitale se fac în

conformitate cu prevederile metodologiei-cadru elaborate de către Ministerul Educației Naționale.

Art. 134 – (1) Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii au dreptul să participe la activități

extrașcolare.

(2) Activitățile extrașcolare sunt realizate în cadrul unităților de învățământ, în cluburi, în palate

ale copiilor, în tabere școlare, în baze sportive, turistice și de agrement sau în alte unități acreditate în

acest sens, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcționare ale acestora. 

Art. 135 – (1) Elevilor din învățământul preuniversitar de stat și particular/confesional le este

garantată, conform legii, libertatea de asociere în cercuri și în asociații științifice, culturale, artistice,

sportive sau civice, care se organizează și funcționează pe baza unui statut propriu, aprobat de

directorul unității de învățământ. 

(2) Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute

de lege și care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranței naționale, al ordinii

publice, pentru a proteja sănătatea și moralitatea publică sau drepturile și libertățile altora.

(3) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activitățile pot fi organizate în

unitatea de învățământ, la cererea grupului de inițiativă, numai cu aprobarea consiliului de

administrație. În acest caz, aprobarea pentru desfășurarea acestor acțiuni va fi condiționată de acordarea

de garanții scrise, oficiale, ale organizatorilor sau ale părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai

acestora, în cazul elevilor minori, cu privire la securitatea persoanelor și a bunurilor.

(4) În cazul în care conținutul activităților care se desfășoară în unitatea de învățământ de stat

sau particular contravine principiilor legale, care guvernează învățământul preuniversitar, directorul

unității de învățământ poate propune consiliului de administrație suspendarea desfășurării acestor

activități și, în baza hotărârii consiliului, poate suspenda sau interzice desfășurarea acestor activități.

Art. 136 – (1) În unitățile de învățământ de stat și particular/confesional, libertatea elevilor de

a redacta și difuza reviste/publicații școlare proprii este garantată, conform legii.

(2) În cazul în care aceste reviste/publicații conțin elemente care afectează siguranța națională,

ordinea publică, sănătatea și moralitatea, drepturile și libertățile cetățenești sau prevederile prezentului

Regulament și ale Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ, directorul

propune consiliului de administrație suspendarea redactării și difuzării acestora și în baza hotărârii

consiliului, le poate suspenda temporar sau le poate interzice definitiv.
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Secțiunea 2
Obligațiile beneficiarilor primari ai educației

Art. 137 – (1) Beneficiarii primari ai educației din învățământul de stat, particular și confesional

autorizat/acreditat cu frecvență au obligația de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină

de studiu, de a dobândi competențele și de a-și însuși cunoștințele prevăzute de programele școlare. 

(2) Elevii din învățământul obligatoriu, înscriși la cursuri cu frecvență redusă sunt obligați să se

prezinte la cursuri și la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învățământ.

Art. 138 – (1) Beneficiarii primari ai educației trebuie să aibă un comportament civilizat și o

ținută decentă, atât în unitatea de învățământ, cât și în afara ei.

(2) Beneficiarii primari ai educației, în funcție de nivelul de înțelegere și de particularitățile de

vârstă și individuale ale acestora, vor fi stimulați să cunoască și încurajați să respecte:

a) prezentul Regulament și Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ;

b) regulile de circulație; 

c) normele de securitate și sănătate în muncă;

d) normele de prevenire și de stingere a incendiilor;

e) normele de protecție civilă; 

f) normele de protecție a mediului.

Art. 139 – Este interzis elevilor și tinerilor din sistemul de învățământ preuniversitar:

a) să distrugă documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente

din portofoliul educațional etc.;

b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice și mijloace

de învățământ, cărți de la biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier sanitar, spații de învăță -

mânt etc.); 

c) să aducă și să difuzeze în unitatea de învățământ materiale care, prin conținutul lor, atentează

la independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența și intoleranța;

d) să organizeze și să participe la acțiuni de protest, care afectează desfășurarea activității de

învățământ sau care afectează participarea la programul școlar; 

e) să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ;

f) să dețină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unității de învățământ și în afara

acestuia, droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări și să participe la jocuri de

noroc;

g) să introducă și/sau să facă uz în perimetrul unității de învățământ de orice tipuri de arme sau

de alte produse pirotehnice, cum ar fi muniție, petarde, pocnitori, brichete etc., precum și

sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta

integritatea fizică și psihică a beneficiarilor direcți ai educației și a personalului unității de

învățământ;

h) să posede și/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic;

i) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor; prin

excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor

de curs, doar cu acordul cadrului didactic, în situații de urgență sau dacă utilizarea lor poate

contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ;

j) să înregistreze activitatea didactică; prin excepție de la această prevedere, este permisă

înregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în care această activitate poate

contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ;
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k) să lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul

unității de învățământ;

l) să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare și atitudini ostentative și provo -

catoare;

m) să aducă jigniri și să manifeste agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi și

față de personalul unității de învățământ sau să lezeze în orice mod imaginea publică a acestora;

n) să provoace, să instige și să participe la acte de violență în unitate și în afara ei;

o) să părăsească incinta unității de învățământ în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor,

fără avizul profesorului de serviciu sau al învățătorului/institutorului/profesorului pentru

învățământul primar/profesorului diriginte;

p) să aibă o atitudine care constituie o amenințare la adresa siguranței celorlalți elevi și/sau a perso-

na lului unității de învățământ.

Art. 140 – (1) Elevii au obligația să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor

didactice pentru consemnarea notelor, precum și părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, pentru

informare în legătură cu situația lor școlară.

(2) În unitățile de învățământ se organizează, permanent, pe durata desfășurării cursurilor,

serviciul pe școală al elevilor, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și

funcționare a unității de învățământ. Organizarea serviciului pe școală se efectuează numai de către

elevii din clasele a VII-a și a VIII-a din învățământul gimnazial, elevii din învățământul liceal, profe -

sional și/sau postliceal.

(3) Obligațiile elevilor care efectuează serviciul pe școală sunt prevăzute în Regulamentul de

organizare și funcționare a unității de învățământ.

Art. 141 – Elevii din sistemul de învățământ de stat, particular și confesional autorizat/acreditat

au obligația de a utiliza cu grijă manualele școlare primite gratuit și de a le restitui în stare bună la

sfârșitul anului școlar. 

Art. 142 – Elevii și tinerii din sistemul de învățământ de stat, particular și confesional

autorizat/acreditat, care utilizează microbuzele școlare, sunt obligați să ocupe locurile stabilite în timpul

deplasării, să aibă un comportament și un limbaj civilizat și să nu distrugă bunurile din mijloacele de

transport. 

Secțiunea 3
Recompense și sancțiuni ale beneficiarilor primari ai educației

Art. 143 – Elevii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară și se

disting prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense:

a) evidențiere în fața colegilor clasei;

b) evidențiere, de către director, în fața colegilor de școală sau în fața consiliului profesoral;

c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, în care se menționează faptele deosebite

pentru care elevul este evidențiat;

d) burse de merit, de studiu și de performanță pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învăță-

mântul preuniversitar de stat;

e) alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unității de învățământ ori de agenți

economici sau de sponsori;

f) premii, diplome, medalii;

g) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din țară și din

străinătate;

h) premiul de onoare al unității de învățământ.
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Art. 144 – Performanța elevilor la olimpiadele și concursurile pe discipline, la olimpiadele sau

concursurile de creație tehnico-științifică și artistică și la olimpiadele și concursurile sportive se

recompensează financiar, în conformitate cu reglementările stabilite de Ministerul Educației Naționale.

Art. 145 – (1) La sfârșitul anului școlar, beneficiarii primari ai educației pot fi premiați prin

acordarea de diplome pentru activitatea desfășurată și/sau rezultatele obținute.

(2) Acordarea premiilor se face la nivelul unității de învățământ, la propunerea învățătorului/

institutorului/profesorului pentru învățământul primar, a profesorului diriginte, a consiliului clasei sau

a directorului școlii.

(3) Diplomele se pot acorda:

(a) pentru rezultate deosebite la învățătură sau pe discipline/module de studiu, potrivit consiliului

profesoral al unității; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat; elevii

care primesc diplome pe discipline/module de studiu sunt selectați numai dintre aceia care

au obținut media 10 anuală sau calificativul „Foarte bine” la disciplina/modulul

respectivă/respectiv;

(b) pentru alte tipuri de performanțe: pentru purtare, pentru o relaționare corespunzătoare cu

colegii, pentru alte tipuri de activități sau preocupări care merită să fie apreciate.

(4) Elevii din învățământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal pot obține premii dacă: 

(a) au obținut primele trei medii generale pe clasă și acestea nu au valori mai mici de 9,00; pentru

următoarele trei medii se pot acorda mențiuni;

(b) s-au distins la una sau la mai multe discipline/module de studiu;

(c) au obținut performanțe la concursuri, festivaluri, expoziții și la alte activități extrașcolare

desfășurate la nivel local, județean/al municipiului București, național sau internațional;

(d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ținută morală și civică;

(e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvență pe parcursul anului școlar.

(5) Pot fi acordate premii și pentru alte situații prevăzute de Regulamentul de organizare și

funcționare a unității de învățământ.

Art. 146 – Unitatea de învățământ poate stimula activitățile de performanță înaltă ale copiilor/elevilor

la nivel local, național și internațional, prin alocarea unor premii, burse, din partea consi liului reprezentativ

al părinților, a agenților economici, a fundațiilor științifice și culturale, a comu nității locale etc.

Art. 147 – (1) Elevii din sistemul de învățământ de stat, particular și confesional autorizat/

acreditat, care săvârșesc fapte prin care se încalcă dispozițiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele

școlare, vor fi sancționați în funcție de gravitatea acestora.

(2) Sancțiunile care se pot aplica sunt următoarele:

a) observația; 

b) avertismentul;

c) mustrarea scrisă;

d) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/banilor de liceu/bursei profesionale;

e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 – 5 zile;

f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeași unitate de învățământ sau la o altă unitate

de învățământ;

g) preavizul de exmatriculare;

h) exmatricularea. 

(3) Cu excepția observației și a avertismentului, toate sancțiunile aplicate elevilor sunt comu -

nicate, în scris, părinților, tutorilor sau susținătorilor legali și elevului major.
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Art. 148 – (1) Observația constă în atenționarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor

în vigoare ori a normelor de comportament acceptate și consilierea acestuia astfel încât să dovedească,

ulterior, un comportament corespunzător. Elevului i se va atrage totodată atenția că, în situația în care

nu își schimbă comportamentul, i se va aplica o sancțiune mai severă. 

(2) Sancțiunea se aplică de către învățător/institutor/profesorul pentru învățământul

primar/profesorul diriginte.

Art. 149 – (1) Avertismentul în fața clasei și/sau în fața consiliului clasei/consiliului profesoral

constă în atenționarea elevului și sfătuirea acestuia să se poarte în așa fel încât să dea dovadă că a

înțeles fapta comisă, atrăgându-i-se totodată atenția că, dacă nu își schimbă comportamentul, i se va

aplica o sancțiune mai severă. 

(2) Sancțiunea se aplică de către învățător/institutor/profesorul pentru învățământul primar/

profesorul diriginte.

Art. 150 – (1) Mustrarea scrisă constă în atenționarea elevului, în scris, de către învățător/

institutor/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte, cu indicarea faptelor care au

determinat aplicarea sancțiunii. 

(2) Sancțiunea se stabilește de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei. 

(3) Sancțiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului clasei și într-un

raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către învățător/institutor/profesorul pentru

învățământul primar/profesorul diriginte, la sfârșitul semestrului în care a fost aplicată. 

(4) Mustrarea scrisă este redactată de învățător/institutor/profesorul pentru învățământul

primar/profesorul diriginte, este semnată de acesta și de către director, este înregistrată în registrul de

intrări-ieșiri al unității de învățământ; documentul va fi înmânat părinților, tutorilor sau susținătorilor

legali, personal, de către diriginți sub semnătură sau transmis prin poștă, cu confirmare de primire. 

(5) Sancțiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul sub care a fost

înregistrată în registrul de intrări-ieșiri al unității.

(6) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea calificativului, în

învățământul primar. 

Art. 151 – (1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propu -

nerea consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral.

(2) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea calificativului, în

învățământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unității de învățământ. 

Art. 152 – (1) Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 – 5 zile constă în înlocuirea activității

obișnuite a elevului, pentru perioada aplicării sancțiunii, cu un alt tip de activitate desfășurată, de

regulă, în cadrul unității de învățământ, în sala de lectură, în biblioteca școlii etc. Activitatea pe care

o desfășoară elevul este stabilită de către director, la propunerea consiliului clasei și se realizează în

conformitate cu prevederile prezentului Regulament și ale Regulamentului de organizare și funcționare

a unității de învățământ. Sancțiunea este însoțită de obligația desfășurării de activități în folosul

comunității școlare. Activitățile desfășurate trebuie să fie adecvate vârstei și să nu pună în pericol

sănătatea și integritatea fizică și psihică a elevului sancționat.

(2) Dacă elevul refuză să participe la aceste activități, absențele sunt considerate nemotivate și

se consemnează în catalogul clasei. 

(3) Sancțiunea se consemnează în catalogul clasei, precizându-se numărul și data documentului,

precum și în raportul consiliului clasei la sfârșitul semestrului.

(4) Această sancțiune nu se aplică elevilor de la învățământul primar. 
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(5) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unității

de învățământ. 

Art. 153 – (1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeași unitate de învățământ sau la o

altă unitate de învățământ, se propune de către consiliul clasei, se aprobă de către consiliul profesoral

și se aplică prin înmânarea, în scris și sub semnătură, a comunicării privind sancțiunea, de către

învățător/institutor/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte/director părintelui,

tutorelui sau susținătorului legal al elevului minor sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.

(2) Sancțiunea se consemnează în catalogul clasei și în registrul matricol.

(3) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unității

de învățământ la care finalizează cursurile semestrului din anul școlar respectiv.

(4) Sancțiunea nu se aplică în învățământul primar. 

Art. 154 – (1) Preavizul de exmatriculare se întocmește de către profesorul diriginte, pentru

elevii care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor

de la o singură disciplină/modul, cumulate pe un an școlar, se semnează de către acesta și de director

și se înmânează sub semnătură părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului minor sau

elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.

(2) Sancțiunea nu se aplică elevilor din învățământul obligatoriu.

(3) Sancțiunea se consemnează în registrul de evidență a elevilor și în catalogul clasei și se

menționează în raportul consiliului clasei la sfârșit de semestru sau de an școlar.

(4) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unității

de învățământ. 

Art. 155 – (1) Exmatricularea constă în eliminarea elevului până la sfârșitul anului școlar din

unitatea de învățământ în care acesta a fost înscris.

(2) Exmatricularea poate fi:

a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul următor, în aceeași unitate de învățământ și în

același an de studiu;

b) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul următor, în altă unitate de învățământ în același

an de studiu;

c) exmatriculare din toate unitățile de învățământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de

timp.

(3) Sancțiunea nu se aplică elevilor din învățământul obligatoriu.

Art. 156 – Elevii exmatriculați din unitățile de învățământ – liceal și postliceal – din sistemul

de apărare, ordine publică și securitate națională, pentru motive imputabile, se pot transfera, în anul

școlar următor, într-o unitate de învățământ din rețeaua Ministerului Educației Naționale, cu

respectarea prevederilor prezentului Regulament și a regulamentelor de organizare și funcționare a

unităților de învățământ din care au fost exmatriculați.

Art. 157 – (1) Exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul următor, în aceeași unitate de

învățământ și în același an de studiu se aplică elevilor din ciclul superior al liceului și din învățământul

postliceal, pentru abateri grave, prevăzute de prezentul Regulament sau de Regulamentul de organizare

și funcționare a unității de învățământ sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral al unității de

învățământ.

(2) Sancțiunea se aplică și pentru un număr de cel puțin 40 de absențe nejustificate din totalul

orelor de studiu sau cel puțin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate

pe un an școlar.
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(3) Sancțiunea se aprobă în consiliul profesoral la propunerea consiliului clasei. Dacă abaterea

constă în absențe nemotivate, sancțiunea exmatriculării se poate aplica numai dacă, anterior, a fost

aplicată sancțiunea preavizului de exmatriculare.

(4) Sancțiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în

catalogul clasei, în registrul de evidență a elevilor și în registrul matricol.

(5) Sancțiunea se comunică, de către directorul unității de învățământ, în scris și sub semnătură,

părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului minor sau chiar elevului, dacă acesta a împlinit

18 ani. 

(6) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unității

de învățământ.

Art. 158 – (1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în altă unitate de învățământ în același an

de studiu se aplică elevilor din ciclul superior al liceului și din învățământul postliceal, pentru abateri

deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral.

(2) Aplicarea sancțiunii se aprobă de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei. 

(3) Sancțiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în

catalogul clasei, în registrul de evidență a elevilor și în registrul matricol.

(4) Sancțiunea se comunică de către director, în scris și sub semnătură, părintelui, tutorelui sau

susținătorului legal al elevului minor sau chiar elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.

(5) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unității

de învățământ.

Art. 159 – (1) Exmatricularea din toate unitățile de învățământ, fără drept de reînscriere pentru

o perioadă de 3 – 5 ani, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului și din învățământul postliceal,

pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral.

(2) Sancțiunea se aplică prin ordin al ministrului educației naționale, prin care se stabilește și

durata pentru care se aplică această sancțiune. În acest sens, directorul unității de învățământ transmite

Ministerului Educației Naționale propunerea motivată a consiliului profesoral privind aplicarea acestei

sancțiuni, împreună cu actele sau orice alte probe din care să rezulte abaterile deosebit de grave

săvârșite de elevul propus spre sancționare. 

(3) Sancțiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în

catalogul clasei și în registrul matricol.

(4) Sancțiunea se comunică, de către Ministerul Educației Naționale, în scris și sub semnătură,

părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului minor sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.

Art. 160 – (1) Măsura complementară privind scăderea notei la purtare asociată uneia dintre

sancțiunile menționate la articolele 150 – 152 se poate anula dacă elevul sancționat dovedește un

comportament ireproșabil până la încheierea semestrului/anului școlar. 

(2) Anularea, în condițiile stabilite la alin. (1), a măsurii privind scăderea notei la purtare se

aprobă de autoritatea care a aplicat sancțiunea.

Art. 161 – (1) Pentru elevii din învățământul secundar, la fiecare zece absențe nejustificate pe

semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absențe nejustificate din numărul de ore pe semestru

la o disciplină/modul, nota la purtare se scade cu câte un punct.

(2) Elevii care au media la purtare mai mică de 9,00 în anul școlar anterior nu pot fi admiși în

unitățile de învățământ cu profil militar, confesional și pedagogic.

Art. 162 – (1) Elevii care se fac vinovați de sustragerea/deteriorarea/distrugerea bunurilor unității

de învățământ sunt obligați, personal sau prin părinții, tutorii sau susținătorii legali să acopere, în

temeiul răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie sau al răspunderii pentru fapta minorului,
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toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparațiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau

să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate/sustrase.

(2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaște, răspunderea materială devine colectivă, revenind

întregii clase/claselor. 

(3) În cazul deteriorării/distrugerii manualelor școlare primite gratuit, elevii vinovați înlocuiesc

manualul cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei/modulului, anului de studiu și tipului de

manual. În caz contrar, elevii vor achita de cinci ori contravaloarea manualelor respective.

(4) Pentru faptele prevăzute la alin. (1) și (3), elevii pot fi sancționați, în conformitate cu

dispozițiile art. 147 din prezentul Regulament.

Art. 163 – (1) Contestarea sancțiunilor prevăzute la art. 147, cu excepția exmatriculării din toate

unitățile de învățământ, se adresează, de către părinte, tutore sau susținător legal/elevul major, în scris,

consiliului de administrație al unității de învățământ, în termen de cinci zile calendaristice de la

comunicarea sancțiunii. Exmatricularea din toate unitățile de învățământ poate fi contestată, în scris,

la Ministerul Educației Naționale, în termen de cinci zile calendaristice de la comunicarea sancțiunii.

(2) Contestația se soluționează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia. Hotărârea de

soluționare a contestației este definitivă și poate fi atacată la instanța de contencios administrativ

competentă. 

(3) Contestația prevăzută la alin. (2) reprezintă procedura prealabilă reglementată de Legea

contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul 3

Consiliul elevilor

Art. 164 – (1) Fiecare clasă își va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an, la

începutul primului semestru. Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea

reprezentantului lor. Profesorii nu au drept de vot și nici nu le este permisă influențarea deciziei

elevilor.

(2) În fiecare unitate de învățământ de stat, particular și confesional se constituie consiliul

elevilor, format din reprezentanții elevilor de la fiecare clasă. 

Art. 165 – (1) Consiliul elevilor este structură consultativă și partener al unității de învățământ

și reprezintă interesele elevilor din învățământul preuniversitar la nivelul unității de învățământ.

(2) Prin consiliul elevilor, elevii își exprimă opinia în legătură cu problemele care îi afectează

în mod direct.

(3) Consiliul elevilor funcționează în baza unui regulament propriu, adaptat la specificul și

nevoile unității de învățământ, elaborat pe baza unui regulament-cadru stabilit de Consiliul național

al elevilor.

(4) Consiliul profesoral al unității de învățământ desemnează un cadru didactic care va stabili

legătura între corpul profesoral și consiliul elevilor.

(5) Conducerea unității de învățământ sprijină activitatea consiliului elevilor, prin punerea la

dispoziție a logisticii necesare desfășurării activității acestuia și a unui spațiu pentru întrunirea Biroului

executiv și Adunării generale a respectivului consiliu al elevilor. Fondurile pentru logistică și altele

asemenea se asigură din finanțarea suplimentară.

Art. 166 – Consiliul elevilor are următoarele atribuții:

a) reprezintă interesele elevilor și transmite consiliului de administrație, directorului/directorului

adjunct și consiliului profesoral punctul de vedere al elevilor referitor la problemele de interes

pentru aceștia;
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b) apără drepturile elevilor la nivelul unității de învățământ și sesizează încălcarea lor;

c) se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, informând conducerea

unității de învățământ despre acestea și propunând soluții;

d) sprijină comunicarea între elevi și cadre didactice;

e) dezbate propunerile elevilor din școală și elaborează proiecte;

f) poate iniția activități extrașcolare, serbări, evenimente culturale, concursuri, excursii;

g) poate organiza acțiuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale, pe probleme

de mediu și altele asemenea;

h) sprijină proiectele și programele educative în care este implicată unitatea de învățământ;

i) propune modalități pentru a motiva elevii să se implice în activități extrașcolare;

j) dezbate proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ;

k) se implică în asigurarea respectării Regulamentului de organizare și funcționare a unității de

învățământ;

l) organizează alegeri pentru funcțiile de președinte, vicepreședinte, secretar, la termen sau în

cazul în care aceștia nu își îndeplinesc atribuțiile.

Art. 167 – (1) Forul decizional al consiliului elevilor din unitatea de învățământ este Adunarea

generală.

(2) Adunarea generală a consiliului elevilor din unitatea de învățământ este formată din

reprezentanții claselor și se întrunește cel puțin o dată pe lună.

(3) Consiliul elevilor din unitatea de învățământ are următoarea structură: 

a) președinte; 

b) vicepreședinte/vicepreședinți, în funcție de numărul de elevi din școală;

c) secretar;

d) membri: reprezentanții claselor. 

(4) Președintele, vicepreședintele/vicepreședinții și secretarul formează Biroul executiv.

Art. 168 – (1) Consiliul elevilor își alege, prin vot, președintele, elev din învățământul liceal sau

postliceal.

(2) Pentru unitățile de învățământ care au doar clase din învățământul primar și gimnazial,

președintele consiliului elevilor este ales dintre elevii claselor VII – VIII.

(3) Președintele consiliului elevilor participă, cu statut de observator, la ședințele consiliului de

administrație al unității de învățământ, la care se discută aspecte privind elevii, la invitația scrisă a

directorului unității de învățământ. În funcție de tematica anunțată, președintele consiliului elevilor

poate desemna alt reprezentant al elevilor ca participant la anumite ședințe ale consiliului de admi -

nistrație. Președintele consiliului elevilor, elev din învățământul liceal sau postliceal, activează în

Comisia de evaluare și asigurare a calității.

(4) Președintele consiliului elevilor din unitatea de învățământ are următoarele atribuții:

a) colaborează cu responsabilii departamentelor consiliului elevilor;

b) este membru în structura superioară de organizare a elevilor, consiliul județean al elevilor/

consiliul elevilor din municipiul București;

c) conduce întrunirile consiliului elevilor din unitatea de învățământ; 

d) este purtătorul de cuvânt al consiliului elevilor din unitatea de învățământ;

e) asigură desfășurarea discuțiilor într-un spirit de corectitudine, precum și respectarea ordinii

și a libertății de exprimare; 
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f) are obligația de a aduce la cunoștința consiliului de administrație al unității de învățământ

problemele discutate în cadrul ședințelor consiliului elevilor;

g) propune excluderea unui membru, în cadrul Biroului executiv și al Adunării generale, dacă

acesta nu își respectă atribuțiile sau nu respectă regulamentul de funcționare a consiliului. 

(5) Mandatul președintelui consiliului elevilor este de maximum doi ani. 

Art. 169 – (1) Vicepreședintele consiliului elevilor din unitatea de învățământ are următoarele

atribuții:

a) monitorizează activitatea departamentelor;

b) preia atribuțiile și responsabilitățile președintelui în absența motivată a acestuia;

c) elaborează programul de activități al consiliului.

(2) Mandatul vicepreședintelui consiliului școlar al elevilor este de maximum doi ani. 

(3) În unitățile de învățământ, cu predare în limba română, în care există și clase/secții cu predare

în limbile minorităților naționale sau în unitățile de învățământ în limbile minorităților naționale, în

care funcționează și clase/secții cu predare în limba română, în consiliul elevilor este cooptat, în funcția

de vicepreședinte, un reprezentant al claselor cu predare în limba minorităților naționale, respectiv al

claselor cu predare în limba română, după caz.

Art. 170 – (1) Secretarul consiliului elevilor din unitatea de învățământ are următoarele atribuții: 

a) întocmește procesul-verbal al întrunirilor consiliului elevilor din unitatea de învățământ;

b) notează toate propunerile avansate de consiliul elevilor.

(2) Mandatul secretarului consiliului elevilor este de maximum doi ani. 

Art. 171 – Întrunirile consiliului elevilor din unitatea de învățământ se vor desfășura de câte ori

este cazul, fiind prezidate de președinte/un vicepreședinte.

Art. 172 – Consiliul elevilor din unitatea de învățământ are în componență departamentele

prevăzute în propriul regulament.

Art. 173 – (1) Fiecare membru al consiliului elevilor din unitatea de învățământ poate face parte

din cel mult două departamente. 

(2) Fiecare departament are un responsabil. 

(3) Mandatul responsabilului de departament este de maximum 2 ani. 

(4) Membrii departamentelor se întâlnesc o dată pe lună sau de câte ori este necesar. 

(5) Membrii unui departament vor fi înștiințați despre data, ora și locul ședinței de către

responsabilul departamentului. 

Art. 174 – (1) Membrii trebuie să respecte regulile adoptate de către consiliul elevilor și să

asigure, în rândul elevilor, aplicarea hotărârilor luate. 

(2) Prezența membrilor la activitățile consiliului elevilor din unitatea de învățământ este

obligatorie. Membrii consiliului elevilor din unitatea de învățământ care înregistrează trei absențe

nemotivate consecutive vor fi înlocuiți din aceste funcții. 

(3) Membrii consiliului elevilor din unitatea de învățământ au datoria de a prezenta consiliului

de administrație, respectiv consiliului profesoral, problemele specifice procesului instructiv-educativ

cu care se confruntă colectivele de elevi. 

(4) Tematica discuțiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului instructiv-educativ,

îmbunătățirea condițiilor de studiu ale elevilor și organizarea unor activități cu caracter extrașcolar de

larg interes pentru elevi, activități care sunt, ca desfășurare, de competența unității de învățământ. 
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(5) Consiliul de administrație al unității de învățământ va aviza proiectele propuse de președintele

consiliului elevilor, dacă acestea nu contravin normelor legale în vigoare. 

(6) Elevii care au obținut în anul școlar anterior o notă la purtare sub 9 nu pot fi aleși ca repre -

zentanți în consiliul elevilor.

(7) Fiecare membru al consiliului elevilor are dreptul de a vota prin Da sau Nu sau de a se abține

de la vot. Votul poate fi secret sau deschis, în funcție de hotărârea consiliului elevilor. 

Art. 175 – Structurile asociative ale elevilor sunt:

a) Consiliul județean al elevilor/Consiliul municipal al elevilor din București;

b) Consiliul regional al elevilor;

c) Consiliul național al elevilor.

Art. 176 – (1) Consiliul național al elevilor reprezintă interesele elevilor din învățământul

preuniversitar de stat, particular și confesional autorizat/acreditat din România la nivel național și este

format din 43 de membri.

(2) Consiliul național al elevilor este structură consultativă și partener al Ministerului Educației

Naționale. Consiliile județene/al municipiului București ale elevilor reprezintă structuri consultative

și sunt parteneri ai inspectoratelor școlare.

Capitolul 4

Activitatea educativă extrașcolară

Art. 177 – Activitatea educativă extrașcolară din unitățile de învățământ este concepută ca mediu

de dezvoltare personală, ca modalitate de formare și întărire a culturii organizaționale a unității de

învățământ și ca mijloc de îmbunătățire a motivației, frecvenței și performanței școlare, precum și de

remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor.

Art. 178 – (1) Activitatea educativă extrașcolară din unitățile de învățământ se desfășoară în

afara orelor de curs.

(2) Activitatea educativă extrașcolară din unitățile de învățământ se poate desfășura fie în incinta

unității de învățământ, fie în afara acesteia, în palate și cluburi ale copiilor, în cluburi sportive școlare,

în baze sportive și de agrement, în spații educaționale, culturale, sportive, turistice, de divertisment.

Art. 179 – (1) Activitățile educative extrașcolare desfășurate în unitățile de învățământ pot fi:

culturale, civice, artistice, tehnice, aplicative, științifice, sportive, turistice, de educație rutieră, antre -

prenoriale, pentru protecție civilă, de educație pentru sănătate și de voluntariat. 

(2) Activitățile educative extrașcolare pot consta în: proiecte și programe educative, concursuri,

festivaluri, expoziții, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediții, școli, tabere și caravane

tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere deschise etc.

(3) Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei grupe/clase de antepreșcolari/

preșcolari/elevi, de către educator-puericultor/educatoare/învățător/institutor/profesor pentru învăță -

mântul preșcolar/primar/profesor diriginte, cât și la nivelul unității de învățământ, de către coor -

donatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare.

(4) Activitățile educative extrașcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al unității de învă -

țământ, împreună cu consiliile elevilor, în urma unui studiu de impact, în conformitate cu opțiunile

elevilor și ale părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, precum și cu resursele de care dispune

unitatea de învățământ. 

(5) Pentru organizarea activităților extrașcolare sub forma excursiilor, taberelor, expedițiilor și

a altor activități de timp liber care necesită deplasarea din localitatea de domiciliu, trebuie să se respecte

prevederile stabilite prin ordin al ministrului educației naționale.
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(6) Calendarul activităților educative extrașcolare este aprobat de consiliul de administrație al

unității de învățământ.

Art. 180 – Evaluarea activității educative extrașcolare la nivelul unității de învățământ se

centrează pe: 

a) gradul de dezvoltare și diversificare a setului de competențe-cheie; 

b) gradul de responsabilizare și integrare socială; 

c) adoptarea unei culturi organizaționale demne și decente; 

d) gradul de formare a mentalității specifice învățării pe tot parcursul vieții.

Art. 181 – (1) Evaluarea activității educative extrașcolare la nivelul unității de învățământ este

realizată, anual, de către coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare.

(2) Raportul anual privind activitatea educativă extrașcolară derulată la nivelul unității de

învățământ este prezentat și dezbătut în consiliul profesoral și aprobat în consiliul de administrație.

(3) Raportul anual privind activitatea educativă extrașcolară derulată la nivelul unității de

învățământ este inclus în raportul anual privind calitatea educației în respectiva unitate. 

Art. 182 – Evaluarea activității educative extrașcolare derulate la nivelul unității de învățământ

este parte a evaluării instituționale a respectivei unități de învățământ.

Capitolul 5

Evaluarea beneficiarilor primari ai educației

Secțiunea 1
Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare

Art. 183 – Evaluarea are drept scop orientarea și optimizarea învățării.

Art. 184 – (1) Conform legii, evaluările în sistemul de învățământ românesc se realizează la

nivelul de disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire.

(2) În sistemul de învățământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competențe, oferă feed-

back real elevilor și stă la baza planurilor individuale de învățare. 

Art. 185 – (1) Evaluarea rezultatelor la învățătură se realizează în mod ritmic, conform legii.

(2) Fiecare semestru cuprinde și perioade de consolidare și de evaluare a competențelor dobân dite

de beneficiarii primari ai educației. În aceste perioade se urmărește: 

a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare-învățare;

b) fixarea și sistematizarea cunoștințelor;

c) stimularea antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor cu ritm lent de învățare sau cu alte dificultăți

în dobândirea cunoștințelor, deprinderilor și în formarea și dezvoltarea atitudinilor;

d) stimularea pregătirii antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor capabili de performanță înaltă.

(3) La sfârșitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socioemoționale, cognitive, a

limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor față de învățare ale

copilului, realizată pe parcursul întregului an școlar, se finalizează prin completarea unui raport, de

către cadrul didactic responsabil, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației

naționale.

Art. 186 – (1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcție de vârsta și de particularitățile psi -

ho pedagogice ale beneficiarilor primari ai educației și de specificul fiecărei discipline. Acestea pot fi:

a) chestionări orale;

b) lucrări scrise;
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c) experimente și activități practice;

d) referate și proiecte;

e) interviuri;

f) portofolii;

g) probe practice;

h) alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice și aprobate de director sau elaborate

de către Ministerul Educației Naționale/inspectoratele școlare.

(2) În învățământul primar, la clasele I – IV, în cel secundar și în cel postliceal, elevii vor avea

la fiecare disciplină/modul, cu excepția celor preponderent practice, cel puțin o evaluare prin lucrare

scrisă pe semestru.

Art. 187 – Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip și lucrările semestriale scrise

(teze) se elaborează pe baza cerințelor didactico-metodologice stabilite de programele școlare, parte

a curriculumului național.

Art. 188 – (1) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin:

a) aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului – la nivelurile antepreșcolar, preșcolar și

clasa pregătitoare; 

b) calificative – în clasele I – IV și în învățământul special care școlarizează elevi cu deficiențe

grave, severe, profunde sau asociate;

c) note de la 1 la 10 în învățământul secundar și în învățământul postliceal.

(2) Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma:

„Calificativul/data” sau „Nota/data”, cu excepția celor de la nivelurile antepreșcolar și preșcolar, care

sunt trecute în caietul de observații și ale celor de la clasa pregătitoare, care se trec în raportul anual

de evaluare.

Art. 189 – (1) Pentru nivelurile antepreșcolar și preșcolar, rezultatele evaluării se comunică și

se discută cu părinții, tutorii sau susținătorii legali.

(2) Calificativele/notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor, se trec în catalog și

în carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă.

(3) În învățământul primar cu predare în limbile minorităților naționale, calificativele se pot

comunica și în limba de predare de către cadrul didactic.

(4) Numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu,

exclusiv nota de la lucrarea scrisă semestrială (teză), după caz, trebuie să fie cel puțin egal cu numărul

săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învățământ. Fac excepție disciplinele cu o oră de curs

pe săptămână, la care numărul minim de calificative/note este de două. 

(5) În cazul curriculumului organizat modular, numărul de note acordate semestrial trebuie să fie

corelat cu numărul de ore alocate fiecărui modul în planul de învățământ, precum și cu structura

modulului – pe componentele teorie/laborator tehnologic/instruire practică, de regulă, o notă la un

număr de 25 de ore. Numărul minim de note acordate elevului la un modul este de două. 

(6) Elevii aflați în situație de corigență vor avea cu cel puțin un calificativ/o notă în plus față de

numărul de calificative/note prevăzute la alin. (4), ultimul calificativ/ultima notă fiind acordat, de

regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului, cu condiția ca acesta să fie prezent la ore.

(7) Disciplinele la care se susțin lucrări scrise semestriale (teze), precum și perioadele de desfă -

șurare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale.
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(8) Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special destinată

acestui scop și se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în unitatea de

învățământ până la sfârșitul anului școlar.

Art. 190 – (1) La sfârșitul fiecărui semestru și la încheierea anului școlar, cadrele didactice au

obligația să încheie situația școlară a elevilor, în condițiile prezentului Regulament.

(2) La sfârșitul fiecărui semestru, învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul

primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin care sunt

evaluate frecvența și comportarea elevului, respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de

unitatea de învățământ.

(3) La sfârșitul fiecărui semestru învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul

primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situației școlare

a fiecărui elev.

Art. 191 – (1) La fiecare disciplină de studiu media semestrială este calculată din numărul de

note prevăzut de prezentul Regulament.

(2) La disciplinele de studiu la care nu se susține lucrarea scrisă semestrială (teza), media

semestrială se obține prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La

o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

(3) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepția

notei de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.

(4) La disciplinele de studiu la care se susține lucrarea scrisă semestrială (teza), media semestrială

se calculează astfel: „media semestrială = (3M+T)/4”, unde „M” reprezintă media la evaluarea

periodică, iar „T” reprezintă nota obținută la lucrarea scrisă semestrială (teză). Nota astfel obținută se

rotunjește la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea

elevului.

(5) Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două medii semestriale,

calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire. În cazul în care elevul a fost scutit me dical, pe un

semestru, la disciplina educație fizică și sport, calificativul/media de pe semestrul în care elevul nu a

fost scutit devine calificativul/media anuală.

(6) Nota lucrării scrise semestriale (teză) și mediile semestriale și anuale se consemnează în

catalog cu cerneală roșie.

(7) În cazul în care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvoltă ca o unitate

autonomă de instruire. Media unui modul se calculează din notele obținute pe parcursul desfășurării

modulului, conform prevederilor de la alin. (2). Încheierea mediei unui modul care se termină pe

parcursul anului se face în mod obligatoriu în momentul finalizării acestuia, nefiind condiționată de

sfârșitul semestrului. Aceasta este considerată și media anuală a modulului. 

(8) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale de

la toate disciplinele și de la purtare. Media generală, în cazul curriculumului organizat pe module, se

calculează în conformitate cu reglementările legale în vigoare, media generală a unui modul fiind

simi lară cu media generală a unei discipline.

Art. 192 – (1) La clasele I – IV se stabilesc calificative semestriale și anuale la fiecare disciplină

de studiu.

(2) Pentru aceste clase calificativul semestrial pe disciplină/domeniu de studiu se stabilește astfel:

se aleg două calificative cu frecvența cea mai mare, acordate în timpul semestrului, după care, în

perioa dele de recapitulare și de consolidare a materiei, în urma aplicării unor probe de evaluare suma -

tivă, cadrul didactic poate opta pentru unul dintre cele două calificative.
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(3) Pentru aceste clase, calificativul anual la fiecare disciplină/domeniu de studiu este dat de

unul dintre calificativele semestriale stabilite de cadrul didactic în baza următoarelor criterii:

a) progresul sau regresul performanței elevului;

b) raportul efort-performanță realizată;

c) creșterea sau descreșterea motivației elevului;

d) realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau de recuperare, stabilite de

cadrul didactic și care au fost aduse la cunoștința părintelui, tutorelui sau susținătorului legal.

Art. 193 – (1) În învățământul primar, calificativele semestriale și anuale pe disciplină se consem -

nează în catalog de către învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul de

specialitate. Calificativele la purtare se consemnează în catalog de către învățători/institutori/profesorii

pentru învățământul primar.

(2) În învățământul secundar inferior și secundar superior și postliceal mediile semestriale și

anuale pe disciplină/modul se consemnează în catalog de către cadrul didactic care a predat

disciplina/modulul. Mediile la purtare se consemnează în catalog de profesorii diriginți ai claselor.

Art. 194 – (1) Elevii scutiți de efort fizic au obligația de a fi prezenți la orele de educație fizică

și sport. Acestor elevi nu li se acordă calificative/note și nu li se încheie media la această disciplină în

semestrul sau în anul în care sunt scutiți medical. 

(2) Pentru elevii scutiți medical, profesorul de educație fizică și sport va consemna în catalog,

la rubrica respectivă, „scutit medical în semestrul ...” sau „scutit medical în anul școlar ...”, specificând

totodată documentul medical, numărul și data eliberării acestuia. Documentul medical va fi atașat la

dosarul personal al elevului, aflat la secretariatul unității de învățământ. 

(3) Elevii scutiți medical, semestrial sau anual, nu sunt obligați să vină în echipament sportiv la

orele de educație fizică și sport, dar trebuie să aibă încălțăminte adecvată pentru sălile de sport.

Absențele la aceste ore se consemnează în catalog.

(4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiți medical, în timpul orei de educație fizică și

sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare,

supraveghere, înregistrarea unor elemente tehnice, ținerea scorului etc. În funcție de resursele unităților

de învățământ, elevii scutiți medical pot beneficia, în timpul orelor de educație fizică și sport, de un

program special de gimnastică medicală, potrivit afecțiunilor diagnosticate.

Art. 195 – Școlarizarea elevilor sportivi nominalizați de federațiile naționale sportive pentru

centrele naționale olimpice/de excelență se realizează în unități de învățământ situate în apropierea

acestor structuri sportive și respectă dinamica selecției loturilor. Situația școlară, înregistrată în

perioadele în care elevii se pregătesc în aceste centre, se transmite unităților de învățământ de care

aceștia aparțin. În cazul în care școlarizarea se realizează în unități de învățământ care nu pot asigura

pregătirea elevilor la unele discipline de învățământ, situația școlară a acestor elevi se poate încheia,

la disciplinele respective, la unitățile de învățământ de care elevii aparțin, după întoarcerea acestora,

conform prezentului Regulament.

Art. 196 – (1) Elevii pot să nu frecventeze orele de religie. În acest caz, situația școlară anuală

se încheie fără disciplina religie. 

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

condițiile necesare pentru frecventarea orelor la această disciplină.

(3) Elevilor aflați în situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) li se vor asigura activități educaționale

alternative în cadrul unității de învățământ, stabilite prin hotărârea consiliului de administrație.
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Art. 197 – (1) Sunt declarați promovați elevii care, la sfârșitul anului școlar, obțin la fiecare

disciplină de studiu/modul cel puțin media anuală 5,00/calificativul „Suficient”, iar la purtare, media

anuală 6,00/calificativul „Suficient”.

(2) Elevii liceelor pedagogice, liceelor teologice și ai liceelor militare care obțin la purtare media

anuală mai mică de 8,00 nu mai pot continua studiile la aceste profiluri. Acești elevi sunt obligați să

se transfere, pentru anul școlar următor, la alte profiluri.

Art. 198 – (1) Elevii din clasele cu profil artistic sau sportiv, care nu au media cel puțin 6 la

disciplinele de specialitate, sunt declarați necorespunzători pentru aceste profiluri/specializări. Acești

elevi sunt obligați să se transfere, pentru anul școlar următor, la alte profiluri/specializări.

(2) Prin excepție de la alin. (1) elevii de la clasele cu specializările muzică și coregrafie sunt

declarați necorespunzători pentru specializarea respectivă și dacă nu obțin minim 6,00 la examenul de

sfârșit de an școlar.

Art. 199 – Sunt declarați amânați, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva

situația școlară la una sau la mai multe discipline de studiu/module din următoarele motive:

a) au absentat, motivat și nemotivat, la cel puțin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un

semestru la disciplinele/modulele respective.

b) au fost scutiți de frecvență de către directorul unității de învățământ în urma unor solicitări

oficiale, pentru perioada participării la festivaluri și concursuri profesionale, cultural-artistice

și sportive, interne și internaționale, cantonamente și pregătire specializată;

c) au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de Ministerul Educației Naționale;

d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte țări;

e) nu au un număr suficient de calificative/note, necesar pentru încheierea mediei/mediilor sau

nu au calificativele/mediile semestriale ori anuale la disciplinele/modulele respective,

consemnate în catalog de către cadrul didactic, din alte motive decât cele de mai sus.

Art. 200 – (1) Elevii declarați amânați pe semestrul I își vor încheia situația școlară în primele

patru săptămâni de la revenirea la școală. 

(2) Încheierea situației școlare a elevilor prevăzuți la alin. (1) se face pe baza calificativelor/

notelor consemnate în rubrica semestrului I, datate la momentul evaluării.

(3) Încheierea situației școlare a elevilor amânați pe semestrul al doilea, a celor declarați amânați

pe semestrul I și care nu și-au încheiat situația școlară conform prevederilor alin. (1) și (2) sau amânați

anual se face într-o perioadă stabilită de conducerea unității de învățământ, înaintea sesiunii de

corigențe. Elevii amânați, care nu promovează la una sau două discipline/module de studiu în sesiunea

de examene de încheiere a situației școlare a elevilor amânați, se pot prezenta la sesiunea de examene

de corigențe.

Art. 201 – (1) Sunt declarați corigenți elevii care obțin calificative „Insuficient”/medii anuale

sub 5,00 la cel mult două discipline de studiu, precum și elevii amânați care nu promovează examenul

de încheiere a situației școlare, la cel mult două discipline de studiu.

(2) În cazul în care curriculumul este organizat modular, sunt declarați corigenți:

a) elevii care obțin medii sub 5,00 la modulele ce se finalizează pe parcursul anului școlar,

indiferent de numărul modulelor nepromovate;

b) elevii care obțin medii sub 5,00 la cel mult două module care se finalizează la sfârșitul anului

școlar, precum și elevii amânați care nu promovează examenul de încheiere a situației școlare,

la cel mult două module.

(3) Pentru elevii corigenți se organizează anual o singură sesiune de examene de corigență, într-o

perioadă stabilită de Ministerul Educației Naționale.
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(4) Pentru elevii corigenți menționați la alin. (2) lit. a), se organizează și o sesiune specială de

examene de corigență, în ultima săptămână a anului școlar. Media fiecărui modul, obținută în cadrul

sesiunii speciale de corigență, este și media anuală a modulului. 

Art. 202 – (1) Sunt declarați repetenți:

a) elevii care au obținut calificativul „Insuficient”/medii anuale sub 5,00 la mai mult de două

discipline de învățământ/module care se finalizează la sfârșitul anului școlar. Prevederile se

aplică și elevilor care nu au promovat, la mai mult de două module, la examenele de corigență

în sesiunea specială, organizată în conformitate cu art. 201 alin. (4).

b) elevii care au obținut la purtare calificativul anual „Insuficient”/media anuală mai mică de 6,00;

c) elevii corigenți care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigență sau la sesiunea specială

prevăzută la art. 201 alin. (4) sau care nu promovează examenul la toate disciplinele/modulele

la care se află în situație de corigență;

d) elevii amânați care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situației școlare la cel puțin o

disciplină/modul;

e) elevii exmatriculați, cu drept de reînscriere; acestora li se înscrie în documentele școlare

„Repetent prin exmatriculare, cu drept de reînscriere în aceeași unitate de învățământ sau în

altă unitate de învățământ”, respectiv „fără drept de înscriere în nicio unitate de învățământ pentru

o perioadă de trei ani”.

(2) La sfârșitul clasei pregătitoare elevii nu pot fi lăsați repetenți. Elevii care, pe parcursul clasei

pregătitoare, au manifestat dificultăți de învățare, menționate în raportul de evaluare a dezvoltării

fizice, socioemoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării capacităților

și atitudinilor față de învățare, la finalul clasei pregătitoare, vor rămâne în colectivele în care au învățat

și vor intra, pe parcursul anului școlar următor, într-un program de remediere/recuperare școlară,

realizat de învățător/institutor/profesorul pentru învățământul primar, împreună cu un specialist de la

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și

Asistență Educațională.

(3) La sfârșitul clasei întâi elevii nu pot fi lăsați repetenți. Elevii care, la încheierea clasei întâi,

au manifestat dificultăți de învățare, menționate în raportul de evaluare a dezvoltării fizice, socioemo -

ționale, cognitive, a limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor

față de învățare vor rămâne în colectivele în care au învățat și vor intra într-un program de remediere/

recuperare școlară, pe parcursul anului școlar următor, realizat de învățător/institutor/profesorul pentru

învățământul primar, împreună cu un specialist de la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educa -

țională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională.

Art. 203 – (1) Elevii declarați repetenți se pot înscrie în anul școlar următor în clasa pe care o

repetă, la aceeași unitate de învățământ, inclusiv cu depășirea numărului maxim de elevi la clasă

prevăzut de lege, sau se pot transfera la altă unitate de învățământ.

(2) Pentru elevii din învățământul secundar superior și din învățământul postliceal declarați

repetenți la sfârșitul primului an de studii, reînscrierea se poate face și peste cifra de școlarizare

aprobată. 

(3) În ciclul superior al liceului și în învățământul postliceal cu frecvență, elevii se pot afla în

situația de repetenție de cel mult două ori. Anul de studiu se poate repeta o singură dată. 

(4) Continuarea studiilor de către elevii din ciclul superior al liceului sau din învățământul

postliceal care repetă a doua oară un an școlar sau care se află în stare de repetenție pentru a treia oară

se poate realiza în învățământul cu frecvență redusă. În situația în care elevii din învățământul secundar

superior nu au împlinit 18 ani rămân în învățământul cu frecvență zi/seral.
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Art. 204 – (1) După încheierea sesiunii de corigență, elevii care nu au promovat la o singură

disciplină de învățământ/un singur modul au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se acordă de

către director, în cazuri justificate, o singură dată.

(2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unității de învățământ, în termen de 24 de

ore de la afișarea rezultatelor examenului de corigență.

(3) Reexaminarea se desfășoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai

târziu de data începerii cursurilor noului an școlar.

(4) Comisia de reexaminare se numește de către director și este formată din alte cadre didactice

decât cele care au făcut examinarea.

Art. 205 – (1) Pentru elevii declarați corigenți sau amânați anual, examinarea se face din toată

materia studiată în anul școlar, conform programei școlare.

(2) Pentru elevii amânați pentru un semestru, examinarea în vederea încheierii situației se face

numai din materia acelui semestru.

(3) Pentru elevii care susțin examene de diferență, examinarea se face din materia studiată în anul

școlar respectiv sau dintr-o parte a acesteia, în funcție de situație.

(4) Disciplinele/modulele la care se dau examene de diferență sunt cele prevăzute în trunchiul

comun și în curriculumul diferențiat al specializării/calificării profesionale a clasei la care se face

transferul și care nu au fost studiate de candidat. Se susține examen separat pentru fiecare an de studiu.

(5) În situația transferării elevului după semestrul I, secretarul școlii înscrie în catalogul clasei

la care se transferă candidatul numai mediile din primul semestru de la disciplinele pe care elevul le

studiază la specializarea la care s-a transferat. Notele obținute la examenele de diferențe susținute la

disciplinele/modulele prevăzute în trunchiul comun și în curriculumul diferențiat al specializării/

calificării profesionale a clasei la care se transferă și care nu au fost studiate de candidat anterior trans -

fe rului reprezintă mediile pe semestrul I la disciplinele/modulele respective.

(6) Nu se susțin examene de diferență pentru disciplinele din curriculum la decizia școlii.

(7) În cazul elevilor transferați, aceștia preiau disciplinele opționale ale clasei în care se transferă.

În situația transferului elevului la începutul semestrului al II-lea sau în cursul acestuia, mediile

semestriale obținute la disciplinele opționale ale clasei, la sfârșitul semestrului al II-lea, devin medii

anuale pentru disciplina respectivă.

(8) În cazul transferului pe parcursul anului școlar, părintele, tutorele sau susținătorul legal al

elevului/elevul major își asumă în scris responsabilitatea însușirii de către elev a conținutului

programei școlare parcurse până în momentul transferului, la disciplinele opționale, la unitatea de

învățământ primitoare.

(9) În situația menționată la alin. (7), în foaia matricolă vor fi trecute atât disciplinele opționale

pe care le-a parcurs elevul la unitatea de învățământ de la care se transferă, la care are situația școlară

încheiată pe primul semestru, cât și cele ale clasei din unitatea de învățământ la care se transferă. În

acest caz, media semestrială la fiecare din aceste discipline opționale devine medie anuală.

(10) În cazul transferului elevilor corigenți la cel mult două discipline/module, cu schimbarea

profilului/specializării/calificării profesionale, și care nu vor mai studia la unitatea de învățământ

primitoare disciplinele/modulele respective, se vor susține doar examenele de diferență. Prevederea se

aplică și în cazul elevilor declarați amânați.

Art. 206 – (1) Obligația de a frecventa învățământul obligatoriu la forma cu frecvență încetează

la vârsta de 18 ani. Persoanele care nu și-au finalizat învățământul obligatoriu până la această vârstă

și care au depășit cu mai mult de trei ani vârsta clasei își pot continua studiile, la cerere, la forma de

învățământ cu frecvență redusă.
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(2) Persoanele care au depășit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscriși și

care nu au absolvit învățământul primar până la vârsta de 14 ani, precum și persoanele care au depășit

cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscriși și care nu și-au finalizat învățământul

secundar inferior, gimnazial pot continua studiile, la solicitarea acestora, și în programul „A doua

șansă”, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.

Art. 207 – (1) Elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învățământ din altă țară pot dobândi

calitatea de elev în România numai după echivalarea, de către Ministerul Educației Naționale, a

studiilor urmate în străinătate și, după caz, după susținerea examenelor de diferență stabilite în cadrul

procedurii de echivalare.

(2) Elevii menționați la alin. (1) vor fi înscriși ca audienți până la finalizarea procedurii de

echivalare, indiferent de momentul în care părinții, tutorii sau susținătorii legali ai acestora solicită

școlarizarea.

(3) Activitatea elevilor audienți va fi înregistrată în cataloage provizorii, toate mențiunile privind

evaluările și frecvența urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea recunoașterii și a

echivalării studiilor parcurse în străinătate și după promovarea eventualelor examene de diferență.

(4) Alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca audient se face de către o comisie

formată din cadre didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se solicită înscrierea, stabilită

la nivelul unității de învățământ, din care fac parte directorul/directorul adjunct și un psiholog/

consilier școlar.

(5) Evaluarea situației elevului și decizia menționată la alin. (4) vor ține cont de: vârsta și nivelul

dezvoltării psihocomportamentale a elevului, de nivelul constatat în urma unei evaluări orale sumare,

de perspectivele de evoluție școlară.

(6) În cazul în care părinții, tutorii sau susținătorii legali nu sunt de acord cu recomandarea

comisiei privind nivelul clasei în care va fi înscris elevul audient, elevul va fi înscris la clasa pentru

care optează părinții, pe răspunderea acestora, asumată prin semnătură.

(7) Dosarul de echivalare va fi depus de către părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevului

la unitatea de învățământ la care este înscris elevul ca audient. Unitatea de învățământ transmite dosarul

către inspectoratul școlar, în termen de cel mult cinci zile de la înscrierea elevului ca audient. Dosarul

este retransmis, în maximum cinci zile, de către inspectoratul școlar, către compartimentul de spe -

cialitate din Ministerul Educației Naționale.

(8) În cazul în care părinții, tutorii sau susținătorii legali nu au depus dosarul în termen de 30 de

zile de la înscrierea elevului ca audient, acesta va fi înscris în clasa următoare ultimei clase absolvite

în România sau în clasa stabilită de comisia prevăzută la alin. (4).

(9) În termen de maximum 15 zile de la primirea avizului favorabil al Ministerului Educației

Naționale privind recunoașterea și echivalarea studiilor, elevul audient este înscris în catalogul clasei

și i se transferă din catalogul provizoriu toate mențiunile cu privire la activitatea desfășurată – note,

absențe etc.

(10) În situația în care studiile făcute în străinătate nu au fost echivalate sau au fost echivalate

parțial, iar între ultima clasă echivalată și clasa în care este înscris elevul ca audient există una sau mai

multe clase ce nu au fost parcurse/promovate/echivalate, comisia prevăzută la alin. (4) solicită

inspectoratului școlar, în scris, în termen de maximum 30 de zile, examinarea elevului în vederea

încheierii situației școlare pentru anii neechivalați sau care nu au fost parcurși ori promovați.

(11) În contextul prevăzut la alin. (10) inspectoratul școlar constituie o comisie de evaluare

formată din cadre didactice și cel puțin un inspector școlar de specialitate care evaluează elevul, în

termen de cel mult 20 de zile, pe baza programelor școlare în vigoare, la toate disciplinele/modulele

din planul-cadru de învățământ, pentru clasele neechivalate sau care nu au fost parcurse ori promovate.
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Comisia va funcționa în unitatea de învățământ în care urmează să fie înscris elevul. După promovarea

tuturor examenelor, elevul este înscris în clasa următoare ultimei clase promovate, fie prin recunoaștere

și echivalare, fie prin promovarea examenelor prevăzute la alin. (10). Modul de desfășurare și

rezultatele evaluării vor fi trecute într-un proces-verbal care se păstrează în unitatea de învățământ în

care elevul urmează să frecventeze cursurile. Această procedură se aplică și în cazul persoanelor care

revin în țară fără documente de studiu.

(12) Elevul este examinat în vederea completării foii matricole cu notele aferente fiecărei

discipline, din fiecare an de studiu neechivalat, în ordine inversă, începând cu ultimul an de studiu.

Dacă elevul nu promovează examenele prevăzute la alin. (10) la trei sau mai multe discipline/module,

acesta este evaluat, după caz, pentru o clasă inferioară. Dacă elevul nu promovează examenul de

diferență la cel mult două discipline, acesta este examinat pentru clasele inferioare, apoi sunt afișate

rezultatele evaluării. Dacă părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului minor sau elevul major

solicită reexaminarea în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor primei examinări, se aprobă

reexaminarea. În cazul în care nu promovează nici în urma reexaminării, elevul este înscris în prima

clasă inferioară pentru care a promovat examenele la toate disciplinele.

(13) Pentru persoanele care nu cunosc limba română, înscrierea în învățământul românesc se face

conform reglementărilor aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.

(14) Copiilor lucrătorilor migranți li se aplică prevederile legale în vigoare privind accesul la

învățământul obligatoriu din România. 

(15) Elevilor străini care doresc să urmeze studiile în învățământul românesc li se aplică pre ve -

derile elaborate de Ministerul Educației Naționale, privind școlarizarea elevilor străini în învăță mântul

preuniversitar din România.

Art. 208 – (1) Elevilor dintr-o unitate de învățământ de stat, particulară sau confesională din

România, care urmează să continue studiile în alte țări pentru o perioadă determinată de timp, li se

rezervă locul în unitatea de învățământ de unde pleacă, la solicitarea scrisă a părintelui, tutorelui sau

susținătorului legal.

(2) Încheierea situației școlare a acestei categorii de elevi, declarați amânați, se face după reve -

nirea în țară, dacă revenirea are loc până la începerea cursurilor noului an școlar.

(3) În cazul în care revenirea elevilor plecați în străinătate pe parcursul unui an școlar are loc

după începerea cursurilor noului an școlar, se aplică procedura referitoare la recunoaștere și echivalare

și, după caz, cea prevăzută la articolele precedente, dacă nu li se poate echivala anul școlar parcurs în

străinătate.

Art. 209 – (1) Consiliile profesorale din unitățile de învățământ de stat, particular sau confesional

validează situația școlară a elevilor, pe clase, în ședință de încheiere a cursurilor semestriale/anuale,

iar secretarul consiliului o consemnează în procesul-verbal, menționându-se numărul elevilor

promovați, numărul și numele elevilor corigenți, repetenți, amânați, exmatriculați, precum și numele

elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00.

(2) Situația școlară a elevilor corigenți, amânați sau repetenți se comunică în scris părinților,

tutorilor sau reprezentanților legali sau, după caz, elevilor majori, de către învățător/institutor/pro -

fesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte, în cel mult zece zile de la încheierea cursu -

rilor fiecărui semestru/an școlar.

(3) Pentru elevii amânați sau corigenți, învățătorul/profesorul pentru învățământul

primar/profesorul diriginte comunică în scris părinților, tutorelui sau susținătorului legal programul de

desfă șurare a examenelor de corigență și perioada de încheiere a situației școlare.

(4) Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui, tutorelui sau susținătorului legal sau al

elevului/absolventului, dacă acesta este major, documentele corespunzătoare elevului, cu excepția
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situației prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului,

republicată. 

Secțiunea 2
Examenele organizate la nivelul unităților de învățământ 

Art. 210 – (1) Examenele organizate de unitățile de învățământ sunt:

a) examen de corigență pentru elevii declarați corigenți la încheierea cursurilor anuale și pentru

elevii declarați corigenți după susținerea examenelor din sesiunea pentru elevii amânați,

precum și pentru cei menționați la art. 201 alin. (2) lit. a), pentru care se organizează o sesiune

specială; 

b) examen de încheiere a situației școlare pentru elevii declarați amânați, conform prevederilor

art. 200 alin. (3);

c) examen de diferențe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învățământ este condiționată

de promovarea unor astfel de examene;

d) examinări/testări organizate în vederea înscrierii elevilor în clasa I, respectiv în clasa a V-a.

(2) Organizarea, în unitățile de învățământ, a examenelor de admitere în învățământul liceal sau

profesional, precum și a examenelor și evaluărilor naționale se face conform metodologiilor aprobate

prin ordin al ministrului educației naționale.

(3) Se interzice organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în prima clasă a învăță -

mântului primar. Examinarea de specialitate, în acest caz, se va face numai în situația în care părintele,

tutorele sau susținătorul legal decide înscrierea copilului în clasa I, respectiv în clasa pregătitoare,

înainte de vârsta stabilită prin lege și se realizează de către Centrul Județean de Resurse și Asistență

Educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională.

(4) Fac excepție de la prevederile alin. (3) unitățile de învățământ cu predare în limbile

minorităților naționale, care pot organiza testări ale nivelului cunoașterii limbii de predare, în cazul în

care numărul candidaților la înscrierea în clasa pregătitoare/clasa I depășește numărul de locuri, în

baza metodologiei de înscriere în învățământul primar aprobate prin ordin al ministrului educației

naționale. 

(5) Organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în clasa I este permisă pentru

unitățile de învățământ cu profil artistic și cu profil sportiv, în vederea testării aptitudinilor specifice,

în baza metodologiei de înscriere în învățământul primar, aprobată prin ordin al ministrului educației

naționale.

(6) Organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în clasa a V-a este permisă în

următoarele situații: 

a) pentru unitățile de învățământ care nu școlarizează elevi de învățământ primar, iar numărul

cererilor de înscriere în clasa a V-a depășește numărul locurilor oferite;

b) pentru unitățile de învățământ cu profil artistic și cu profil sportiv, în vederea testării aptitu -

dinilor specifice; 

c) pentru unitățile de învățământ care urmăresc formarea unor clase cu predare în regim intensiv

a unei limbi de circulație internațională, în vederea verificării nivelului de cunoaștere a limbii

respective. Elevii care, anterior admiterii în clasa a V-a, la clasele cu predare în regim intensiv

a unei limbi de circulație internațională, au susținut examene de competență lingvistică într-o

limbă de circulație internațională și au obținut o diplomă nivel A1 sau nivel superior, pot fi

admiși fără a mai susține proba de aptitudini și cunoștințe la limba modernă, fiindu-le acordată,

prin echivalare, nota 10 la respectiva probă.
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(7) Orice altă formă de concurs/examinare a elevilor în vederea înscrierii în clasa a V-a, precum

și organizarea claselor pe orice criterii de ierarhizare a elevilor este interzisă.

(8) Elevii care, anterior înscrierii la admiterea în liceu, în clasa a IX-a, la clasele cu predare în

regim intensiv sau bilingv a unei limbi de circulație internațională, au susținut examene de competență

lingvistică într-o limbă de circulație internațională și au obținut o diplomă nivel A2 sau superior, pot

fi admiși fără a mai susține proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă respectivă, fiindu-le

acordată, prin echivalare, nota 10 la respectiva probă.

Art. 211 – Desfășurarea examenelor de diferență are loc, de regulă, în perioada vacanțelor

școlare.

Art. 212 – La examenele de diferență pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de

învăță mânt la alta nu se acordă reexaminare.

Art. 213 – (1) Pentru desfășurarea examenelor există trei tipuri de probe: scrise, orale și practice,

după caz. La toate examenele se susțin, de regulă, două din cele trei probe – proba scrisă și proba orală.

(2) Pentru disciplinele/modulele de studiu la care, datorită profilului sau/și specializării/calificării

profesionale, este necesară și proba practică, modalitățile de susținere a acesteia, precum și cea de-a doua

probă de examen sunt stabilite de directorul unității de învățământ împreună cu membrii catedrei de

specialitate.

(3) Proba practică se susține la disciplinele/modulele care au, preponderent, astfel de activități.

(4) Directorul unității de învățământ stabilește, prin decizie, în baza hotărârii consiliului de

administrație, componența comisiilor și datele de desfășurare a examenelor. Comisia de corigențe are

în componență un președinte și câte două cadre didactice examinatoare pentru fiecare comisie pe

disciplină. Comisia este responsabilă de realizarea subiectelor.

(5) La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeași specialitate sau

după caz specialități înrudite/din aceeași arie curriculară.

(6) Pentru examinarea elevilor corigenți, unul dintre cadrele didactice este cel care a predat

elevului disciplina/modulul de învățământ în timpul anului școlar. În mod excepțional, în situația în

care între elev și profesor există un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluării, în comisia de

examen este numit un alt cadru didactic de aceeași specialitate sau, după caz, de specialități înrudite

din aceeași arie curriculară.

Art. 214 – (1) Proba scrisă a examenelor are o durată de 45 de minute pentru învățământul

primar și de 90 de minute pentru învățământul secundar și postliceal, din momentul transcrierii

subiectelor pe tablă sau al primirii, de către elev, a foii cu subiecte. Proba scrisă conține două variante

de subiecte, dintre care elevul tratează o singură variantă, la alegere.

(2) Proba orală a examenelor se desfășoară prin dialog cadru didactic-elev, pe baza biletelor de

examen. Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât numărul elevilor care susțin

examenul la disciplina/modulul respectivă/respectiv. Fiecare bilet conține două subiecte. Elevul poate

schimba biletul de examen cel mult o dată. 

(3) Fiecare cadru didactic examinator acordă elevului câte o notă la fiecare probă susținută de

acesta. Notele de la probele orale sau practice sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi și

fracționare. Media aritmetică a notelor acordate la cele două sau trei probe, rotunjită la nota întreagă

cea mai apropiată, reprezintă nota finală la examenul de corigență, fracțiunile de 50 de sutimi rotun -

jindu-se în favoarea elevului.

(4) Media obținută de elev la examenul de corigență este media aritmetică, calculată cu două

zecimale, fără rotunjire, a notelor finale acordate de cei doi examinatori. Între notele finale acordate

de cei doi examinatori nu se acceptă o diferență mai mare de un punct. În caz contrar, medierea o face

pre șe dintele comisiei de examen.
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(5) La clasele la care evaluarea cunoștințelor se face prin calificative se procedează astfel: după

corectarea lucrărilor scrise și după susținerea examenului oral fiecare examinator acordă calificativul

său global; calificativul final al elevului la examenul de corigență se stabilește de comun acord între

cei doi examinatori.

Art. 215 – (1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina/modulul de examen, dacă

obține cel puțin calificativul „Suficient”/media 5,00.

(2) Sunt declarați promovați anual elevii care obțin, la fiecare disciplină/modul la care susțin

examenul de corigență, cel puțin calificativul „Suficient”/media 5,00.

(3) Media obținută la examenul de corigență, la cel de încheiere a situației școlare pentru elevii

amânați pentru un an și la examenul de diferență care echivalează o disciplină studiată timp de un an

școlar constituie media anuală a disciplinei respective și intră în calculul mediei generale anuale. 

(4) La examenul de încheiere a situației școlare pentru elevii amânați pe semestrul al doilea sau

la examenul de diferență care echivalează o disciplină numai pe intervalul unui semestru, media

obținută constituie media semestrială a elevului la disciplina respectivă.

Art. 216 – (1) Elevii corigenți sau amânați, care nu se pot prezenta la examene din motive

temeinice, dovedite cu acte, depuse în cel mult șapte zile lucrătoare de la data examenului, sunt

examinați la o dată ulterioară, stabilită de consiliul de administrație, dar nu mai târziu de începerea

cursurilor noului an școlar. 

(2) În situații excepționale, respectiv internări în spital, imobilizări la pat etc., dovedite cu acte,

inspectoratul școlar poate aproba susținerea examenului și după începerea cursurilor noului an școlar.

Art. 217 – (1) Rezultatele obținute la examenele de încheiere a situației școlare, la examenele

pentru elevii amânați și la examenele de corigență, inclusiv la cele de reexaminare, se consemnează

în catalogul de examen de către cadrele didactice examinatoare și se trec în catalogul clasei de către

secretarul-șef/secretarul unității de învățământ, în termen de maximum cinci zile de la afișarea

rezultatelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an școlar, cu excepția situațiilor

prevăzute la art. 216 alin. (2), când rezultatele se consemnează în catalogul clasei în termen de cinci

zile de la afișare.

(2) Rezultatele obținute de elevi la examenele de diferență se consemnează în catalogul de

examen, de către cadrele didactice examinatoare, iar în registrul matricol și în catalogul clasei de către

secretarul-șef/secretarul unității de învățământ.

(3) În catalogul de examen se consemnează calificativele/notele acordate la fiecare probă, nota

finală acordată de fiecare cadru didactic examinator sau calificativul global, precum și media obținută

de elev la examen, respectiv calificativul final. Catalogul de examen se semnează de către examinatori

și de către președintele comisiei, imediat după terminarea examenului.

(4) Președintele comisiei de examen predă secretarului unității de învățământ toate documentele

specifice acestor examene: cataloagele de examen, lucrările scrise și însemnările elevilor la proba

orală/practică. Aceste documente se predau imediat după finalizarea examenelor, dar nu mai târziu de

data începerii cursurilor noului an școlar, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 216 alin. (2).

(5) Lucrările scrise și foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului se păstrează în

arhiva unității de învățământ timp de un an.

(6) Rezultatul la examenele de corigență și la examenele de încheiere a situației pentru elevii

amânați, precum și situația școlară anuală a elevilor se afișează, la loc vizibil, a doua zi după încheierea

sesiunii de examen și se consemnează în procesul-verbal al primei ședințe a consiliului profesoral.

Art. 218 – După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situației de corigență sau de

reexaminare, învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte

consemnează în catalog situația școlară a elevilor care au participat la aceste examene.
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Capitolul 6

Transferul beneficiarilor primari ai educației

Art. 219 – Beneficiarii primari ai educației au dreptul să se transfere de la o clasă la alta, de la

o unitate de învățământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare

profesională la alta, de la o formă de învățământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului

Regulament și ale Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ la care se face

transferul.

Art. 220 – Transferul beneficiarilor primari ai educației se face cu aprobarea consiliului de

administrație al unității de învățământ la care se solicită transferul și cu avizul consultativ al consiliului

de administrație al unității de învățământ de la care se transferă. 

Art. 221 – (1) În învățământul antepreșcolar/preșcolar, primar și gimnazial, precum și în

învățământul profesional, liceal și postliceal beneficiarii primari ai educației se pot transfera de la o

grupă/clasă la alta, în aceeași unitate de învățământ, sau de la o unitate de învățământ la alta, în limita

efectivelor maxime de antepreșcolari/preșcolari/elevi la grupă/clasă. 

(2) În situații excepționale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de

antepreșcolari/preșcolari/elevi la grupă/clasă, inspectoratul școlar poate aproba depășirea efectivului

maxim, în scopul efectuării transferului.

Art. 222 – (1) În învățământul profesional, liceal sau postliceal aprobarea transferurilor la care

se schimbă filiera, domeniul de pregătire, specializarea/calificarea profesională este condiționată de

promovarea examenelor de diferență. 

(2) Disciplinele/modulele la care se susțin examene de diferență se stabilesc prin compararea

celor două planuri-cadru. Modalitățile de susținere a acestor diferențe se stabilesc de către consiliul de

administrație al unității de învățământ și la propunerea membrilor catedrei.

Art. 223 – Elevii din învățământul liceal, din învățământul profesional și din învățământul

postliceal se pot transfera, păstrând forma de învățământ, cu respectarea următoarelor condiții:

a) în cadrul învățământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul

semestru, dacă media lor de admitere este cel puțin egală cu media ultimului admis la

specializarea la care se solicită transferul; în situații medicale deosebite, elevii din clasa a

IX-a a învățământului liceal pot fi transferați și în cursul primului semestru sau înainte de

începerea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale județene/a municipiului București, cu

respectarea condiției de medie, menționate anterior; 

b) în cadrul învățământului liceal, elevii din clasele X – XII/XIII se pot transfera, de regulă,

dacă media lor din ultimul an este cel puțin egală cu media ultimului promovat din clasa la

care se solicită transferul; excepțiile de la această prevedere se aprobă de către consiliul de

administrație;

c) în cadrul învățământului profesional cu durata de trei ani, elevii de la clasa a IX-a se pot

transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puțin egală cu

media ultimului admis la calificarea profesională la care se solicită transferul; în situații

medicale deosebite, elevii din clasa a IX-a a învățământului profesional cu durata de trei ani

pot fi transferați și în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, pe baza

avizului comisiei medicale județene/a municipiului București, cu respectarea condiției de

medie, menționate anterior; 

d) în cadrul învățământului profesional cu durata de trei ani, elevii din clasele a X-a și a XI-a se

pot transfera, de regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puțin egală cu media ultimului

promovat din clasa la care se solicită transferul. Excepțiile de la această prevedere se aprobă

de către consiliul de administrație;
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e) elevii din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a din învățământul liceal se pot transfera în aceeași clasă

în învățământul profesional cu durata de trei ani după susținerea examenelor de diferență, în

limita efectivului de 30 de elevi la clasă și în baza criteriilor prevăzute de Regulamentul de

organizare și funcționare a unității de învățământ la care se solicită transferul;

f) elevii care au finalizat clasa a IX-a a învățământului profesional cu durata de trei ani se pot

transfera doar în clasa a IX-a a învățământului liceal, cu respectarea mediei de admitere la

profilul și specializarea la care solicită transferul. Elevii din clasele a X-a și a XI-a din

învățământul profesional cu durata de trei ani se pot transfera în clasa a X-a din învățământul

liceal, cu respectarea condiției de medie a clasei la care solicită transferul și după promovarea

examenelor de diferență. 

Art. 224 – Elevii din învățământul liceal, din învățământul profesional și din învățământul

postliceal se pot transfera de la o formă de învățământ la alta astfel:

a) elevii de la învățământul cu frecvență redusă se pot transfera la forma de învățământ cu

frecvență, după susținerea și promovarea examenelor de diferență, dacă au media anuală cel

puțin 7,00 la fiecare disciplină/modul de studiu, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă

și potrivit criteriilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a unității de

învățământ; transferul se face de regulă în aceeași clasă, cu excepția elevilor din clasa

terminală de la învățământul cu frecvență redusă, pentru care durata studiilor este mai mare

cu un an, care se pot transfera în clasa terminală din învățământul cu frecvență;

b) elevii de la învățământul cu frecvență se pot transfera la forma de învățământ cu frecvență

redusă, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă;

c) elevii din clasele terminale ale învățământului liceal se pot transfera de la învățământul cu

frecvență la învățământul cu frecvență redusă, în anul terminal, după absolvirea semestrului I

și după susținerea, dacă este cazul, a examenelor de diferență.

Art. 225 – (1) Transferurile în care se păstrează forma de învățământ se efectuează, de regulă,

în perioada intersemestrială sau a vacanței de vară. Prin excepție, transferurile de la nivelurile

antepreșcolar și preșcolar se pot face oricând în timpul anului școlar, ținând cont de interesul superior

al copilului.

(2) Transferurile în care se schimbă forma de învățământ se efectuează în următoarele perioade:

a) de la învățământul cu frecvență la cel cu frecvență redusă, în perioada intersemestrială sau a

vacanței de vară;

b) de la învățământul cu frecvență redusă la cel cu frecvență, numai în perioada vacanței de vară.

(3) Transferul elevilor în timpul semestrelor se poate efectua, în mod excepțional, cu respectarea

prevederilor prezentului Regulament, în următoarele situații:

a) la schimbarea domiciliului părinților într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al

municipiului București;

b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de

direcția de sănătate publică;

c) de la clasele de învățământ liceal la clasele de învățământ profesional;

d) la/de la învățământul de artă, sportiv și militar;

e) de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de predare

bilingv la celelalte clase;

f) în alte situații excepționale, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar.
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Art. 226 – Gemenii, tripleții etc. se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la

cererea părintelui, tutorelui sau susținătorului legal sau la cererea elevilor dacă aceștia sunt majori, cu

aprobarea directorului unității de învățământ.

Art. 227 – (1) Elevii din unitățile de învățământ liceal și postliceal din sistemul de apărare,

ordine publică și securitate națională, declarați inapți pentru cariera militară, se pot transfera într-o

unitate din rețeaua Ministerului Educației Naționale, potrivit prevederilor prezentului Regulament.

(2) Copiii cadrelor militare în activitate, ai militarilor angajați pe bază de contract, ai funcțio -

narilor publici cu statut special, în timpul sau din cauza serviciului militar, se pot transfera la cerere,

din unitățile de învățământ din rețeaua Ministerului Educației Naționale în unitățile de învățământ

liceal și postliceal din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, dacă îndeplinesc

criteriile de recrutare și au fost declarați admiși la probele de selecție, în baza dosarului de candidat,

conform reglementărilor specifice ale acestor unități.

Art. 228 – (1) Elevii din învățământul preuniversitar particular sau confesional se pot transfera

la unități de învățământ de stat, în condițiile prezentului Regulament.

(2) Elevii din învățământul preuniversitar de stat se pot transfera în învățământul particular, cu

acordul unității primitoare și în condițiile stabilite de propriul regulament de organizare și funcționare.

Art. 229 – (1) Pentru copiii/tinerii cu cerințe educaționale speciale, în funcție de evoluția

acestora, se pot face propuneri de reorientare dinspre învățământul special/special integrat spre

învățământul de masă și invers.

(2) Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză

sau de către părinții, tutorii sau susținătorii legali ai copilului și de către consilierul psihopedagog

școlar. Decizia de reorientare se ia de către comisia de expertiză din cadrul Centrului Județean de

Resurse și Asistență Educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență

Educațională, cu acordul părinților, tutorilor sau susținătorilor legali.

Art. 230 – După aprobarea transferului, unitatea de învățământ primitoare este obligată să solicite

situația școlară a elevului în termen de cinci zile lucrătoare. Unitatea de învățământ de la care se transferă

elevul este obligată să trimită la unitatea de învățământ primitoare situația școlară a celui transferat, în

termen de zece zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situației școlare de către unitatea

de învățământ la care s-a transferat, elevul transferat participă la cursuri în calitate de audient.

Titlul VIII

Evaluarea unităților de învățământ 

Capitolul 1

Dispoziții generale

Art. 231 – Evaluarea instituțională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două

forme fundamentale:

a) inspecția de evaluare instituțională a unităților de învățământ;

b) evaluarea internă și externă a calității educației.

Art. 232 – (1) Inspecția de evaluare instituțională a unităților de învățământ reprezintă o

activitate de evaluare generală a performanțelor diferitelor categorii de unități de învățământ, prin

raportare explicită la politicile educaționale, la scopurile și obiectivele dezirabile propuse, la

standardele asumate în funcționarea acestora.

(2) Inspecția de evaluare instituțională se realizează de către inspectoratele școlare și Ministerul

Educației Naționale, prin inspecția școlară generală a unităților de învățământ, în conformitate cu prevederile

Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ, elaborat de Ministerul Educației Naționale.
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(3) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, prin inspecția școlară, inspectoratele școlare:

a) îndrumă, controlează și monitorizează calitatea activităților de predare-învățare-evaluare;

b) îndrumă, controlează, monitorizează și evaluează calitatea managementului unităților de

învățământ.

(4) Conducerea unităților de învățământ și personalul didactic nu pot refuza inspecția școlară, cu

excepția situațiilor în care din cauze obiective, probate cu acte doveditoare, aceștia nu-și pot desfășura

activitățile profesionale curente. 

Capitolul 2

Evaluarea internă a calității educației

Art. 233 – (1) Calitatea educației reprezintă o prioritate permanentă pentru unitatea de

învățământ și este centrată preponderent pe rezultatele învățării.

(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislației în domeniul asigurării calității în

învățământul preuniversitar.

Art. 234 – (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul fiecărei unități de învățământ se

înființează Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC).

(2) Pe baza legislației în vigoare, unitatea de învățământ elaborează și adoptă propria strategie

și propriul regulament de funcționare a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității.

(3) Conducerea unității de învățământ este direct responsabilă de calitatea educației furnizate. 

Art. 235 – În procesele de autoevaluare și monitorizare internă, unitățile de învățământ

profesional și tehnic vor aplica instrumentele Cadrului Național de Asigurare a Calității în învățământul

profesional și tehnic. 

Art. 236 – (1) Componența, atribuțiile și responsabilitățile comisiei pentru evaluarea și

asigurarea calității sunt realizate în conformitate cu prevederile legale. 

(2) Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității poate fi remunerată,

cu respectarea legislației în vigoare.

(3) Orice control sau evaluare externă a calității din partea Agenției Române de Asigurare a

Calității în Învățământul Preuniversitar sau a Ministerului Educației Naționale se bazează pe analiza

raportului de evaluare internă a activității din unitatea de învățământ.

Capitolul 3

Evaluarea externă a calității educației

Art. 237 – (1) O formă specifică de evaluare instituțională, diferită de inspecția generală a

unităților de învățământ, o reprezintă evaluarea instituțională în vederea autorizării, acreditării și

evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, realizată de Agenția Română de Asigurare

a Calității în Învățământul Preuniversitar. 

(2) Evaluarea externă a calității educației în unitățile de învățământ se realizează, în conformitate

cu prevederile legale, de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar.

(3) Unitățile de învățământ se supun procesului de evaluare și acreditare, în condițiile legii.

(4) Evaluarea, autorizarea și acreditarea se fac la nivelul structurilor instituționale, conform

prevederilor legale.

(5) În cazul unităților de învățământ supuse evaluării externe realizate de către Agenția Română

de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în bugetele acestora vor fi asigurate, în mod

distinct, din finanțarea de bază, sumele necesare acoperirii costurilor, conform tarifelor percepute de

către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar pentru această activitate.
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Titlul IX

Partenerii educaționali

Capitolul 1

Drepturile părinților, tutorilor sau susținătorilor legali

Art. 238 – Părintele, tutorele sau susținătorul legal al antepreșcolarului/preșcolarului/elevului are

dreptul să decidă, în limitele legii, cu privire la unitatea de învățământ unde va studia copilul/elevul.

Art. 239 – (1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie

informat periodic referitor la situația școlară și comportamentul propriului copil.

(2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească

informații numai referitor la situația propriului copil.

Art. 240 – (1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta

unității de învățământ dacă:

a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu directorul/

directorul adjunct al unității de învățământ;

b) desfășoară activități în comun cu cadrele didactice;

c) depune o cerere/alt document la secretariatul unității de învățământ;

d) participă la întâlnirile programate cu educatorul-puericultor/educatoarea/învățătorul/institu -

torul/profesorul pentru învățământ preșcolar/primar/profesorul diriginte.

(2) Consiliul de administrație are obligația stabilirii procedurii de acces al părinților, tutorilor sau

susținătorilor legali în unitățile de învățământ. 

Art. 241 – (1) Părinții, tutorii sau susținătorii legali au dreptul să se constituie în asociații cu

personalitate juridică, conform legislației în vigoare. 

(2) Asociația părinților se organizează și funcționează în conformitate cu propriul statut.

Art. 242 – (1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite

rezolvarea unor stări conflictuale în care este implicat propriul copil, prin discuții amiabile, cu salariatul

unității de învățământ implicat, cu educatorul-puericultor/educatoarea/învățătorul/institutorul/profe -

sorul pentru învățământul preșcolar/primar/profesorul diriginte, cu directorul unității de învățământ.

În situația în care discuțiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele, tutorele sau susți -

nătorul legal adresează o cerere scrisă conducerii unității de învățământ.

(2) În cazul în care au fost parcurse etapele menționate la alin. (1), fără rezolvarea stării

conflictuale, părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite rezol -

varea situației la inspectoratul școlar.

(3) În cazul în care au fost parcurse etapele prevăzute la alin. (1) și (2), fără rezolvarea stării

conflictuale, părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite

rezolvarea situației la Ministerul Educației Naționale.

Capitolul 2

Îndatoririle părinților, tutorilor sau susținătorilor legali

Art. 243 – (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația

de a asigura frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru

școlarizarea elevului, până la finalizarea studiilor.

(2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului, în perioada

învățământului obligatoriu, poate fi sancționat cu amendă cuprinsă între 100 lei și 1000 lei ori este

obligat să presteze muncă în folosul comunității.

70

Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar



(3) Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alin. (2) se

realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de

administrație al unității de învățământ.

(4) Conform legislației în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ,

părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a prezenta documentele medicale solicitate,

în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă/pentru evitarea degradării stării de

sănătate a celorlalți elevi/preșcolari din colectivitate/unitatea de învățământ.

(5) Părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația ca, cel puțin o dată pe lună, să ia legătura

cu profesorul pentru învățământul preșcolar/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul

primar/profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția copilului/elevului. Prezența părintelui, tutorelui

sau susținătorului legal va fi consemnată în caietul educatorului-puericultor/educatoarei/învățătorului/

institutorului/profesorului pentru învățământ preșcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, dată și

semnătură.

(6) Părintele, tutorele sau susținătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din

patrimoniul unității de învățământ, cauzate de elev.

(7) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învățământul primar are obligația să-l

însoțească până la intrarea în unitatea de învățământ, iar la terminarea orelor de curs să-l preia. În

cazul în care părintele, tutorele sau susținătorul legal nu poate să desfășoare o astfel de activitate,

împuternicește o altă persoană.

Art. 244 – Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a copiilor/elevilor

și a personalului unității de învățământ. 

Art. 245 – Respectarea prevederilor prezentului Regulament și a Regulamentului de organizare

și funcționare a unității de învățământ este obligatorie pentru părinții, tutorii sau susținătorii legali ai

copiilor/elevilor. 

Capitolul 3

Adunarea generală a părinților

Art. 246 – (1) Adunarea generală a părinților este constituită din toți părinții, tutorii sau

susținătorii legali ai copiilor/elevilor de la grupă/clasă.

(2) Adunarea generală a părinților hotărăște referitor la activitățile de susținere a cadrelor

didactice și a echipei manageriale a unității de învățământ, în demersul de asigurare a condițiilor

necesare educării copiilor/elevilor.

(3) În adunarea generală a părinților se discută problemele generale ale colectivului de copii/elevi

și nu situația concretă a unui copil/elev. Situația unui copil/elev se discută individual, numai în prezența

părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului respectiv.

Art. 247 – (1) Adunarea generală a părinților se convoacă de către educatorul-puericultor/educa -

toarea/învă țătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul preșcolar/primar/profesorul diriginte, de

către președintele comitetului de părinți al clasei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi

ori al elevilor clasei. 

(2) Adunarea generală a părinților se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este

valabil întrunită în prezența a jumătate plus unu din totalul părinților, tutorilor sau susținătorilor legali

ai copiilor/elevilor din grupa/clasa respectivă și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei

prezenți. În caz contrar, se convoacă o nouă adunare generală a părinților, în cel mult șapte zile, în care

se pot adopta hotărâri, indiferent de numărul celor prezenți, cu votul a jumătate plus unu dintre aceștia.
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Capitolul 4

Comitetul de părinți

Art. 248 – (1) În unitățile de învățământ, la nivelul fiecărei grupe/clase, se înființează și

funcționează comitetul de părinți.

(2) Comitetul de părinți se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea

generală a părinților, convocată de educatorul-puericultor/educatoarea/învățătorul/institutorul/profe -

sorul pentru învățământul preșcolar sau primar/profesorul diriginte care prezidează ședința.

(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți are loc în primele 30 de

zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.

(4) Comitetul de părinți se compune din trei persoane: un președinte și doi membri; în prima

ședință de după alegere, membrii comitetului decid responsabilitățile fiecăruia, pe care le comunică

educatorului-puericultor/profesorului pentru învățământul antepreșcolar/preșcolar/primar/profesorului

diriginte. 

(5) Comitetul de părinți reprezintă interesele părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai

copilului/elevilor clasei în adunarea generală a părinților la nivelul școlii, în consiliul reprezentativ al

părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei și în relațiile cu

echipa managerială.

Art. 249 – Comitetul de părinți are următoarele atribuții:

a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinților elevilor clasei; deciziile

se iau în cadrul adunării generale a părinților, cu majoritatea simplă a voturilor părinților,

tutorilor sau susținătorilor legali prezenți;

b) sprijină educatorul-puericultor/educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământ

antepreșcolar/preșcolar/primar/profesorul diriginte în organizarea și desfășurarea de proiecte,

programe și activități educative extrașcolare;

c) sprijină educatorul-puericultor/educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământ

antepreșcolar/preșcolar/primar/profesorul diriginte în derularea programelor de prevenire și

combatere a absenteismului în mediul școlar; 

d) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuții financiare sau materiale, susțin pro -

grame de modernizare a activității educative și a bazei materiale din clasă și din unitatea de

învățământ;

e) sprijină conducerea unității de învățământ și educatorul-puericultor/educatoarea/învățătorul/

institutorul/profesorul pentru învățământ antepreșcolar/preșcolar/primar/profesorul diriginte

și se implică activ în întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a grupei/clasei

și a unității de învățământ;

f) sprijină unitatea de învățământ și educatorul-puericultor/educatoarea/învățătorul/institutorul/

profesorul pentru învăță mânt antepreșcolar/preșcolar/primar/profesorul diriginte în activitatea

de consiliere și de orientare socio-profesională;

g) se implică activ în asigurarea securității copiilor/elevilor pe durata orelor de curs, precum și

în cadrul activităților educative, extrașcolare și extracurriculare;

h) prezintă, semestrial, adunării generale a părinților, justificarea utilizării fondurilor, dacă acestea

există.

Art. 250 – Președintele comitetului de părinți reprezintă părinții, tutorii sau susținătorii legali în

relațiile cu conducerea unității de învățământ și alte foruri, organisme și organizații.

Art. 251 – (1) Comitetul de părinți poate decide să susțină, inclusiv financiar, întreținerea,

dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinți nu este obligatorie.
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(2) Sponsorizarea unei grupe/clase de către un agent economic/persoane fizice se face cunoscută

comitetului de părinți. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru copii/elevi/

părinți, tutori sau susținători legali.

(3) Este interzisă implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din unitatea de învățământ în

strângerea fondurilor. 

Capitolul 5

Consiliul reprezentativ al părinților/Asociația de părinți

Art. 252 – (1) La nivelul fiecărei unități de învățământ funcționează consiliul reprezentativ al

părinților. 

(2) Consiliul reprezentativ al părinților din unitatea de învățământ este compus din președinții

comitetelor de părinți.

Art. 253 – (1) Consiliul reprezentativ al părinților își desemnează președintele și doi vicepre -

ședinți ale căror atribuții se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei trei, și se

consemnează în procesul-verbal al ședinței.

(2) Consiliul reprezentativ al părinților se întrunește în ședințe ori de câte ori este necesar.

Convocarea ședințelor consiliului reprezentativ al părinților se face de către președintele acestuia sau,

după caz, de unul dintre vicepreședinți.

(3) Consiliul reprezentativ al părinților desemnează reprezentanții părinților, tutorilor sau

susținătorilor legali în organismele de conducere și comisiile unității de învățământ.

(4) Consiliul reprezentativ al părinților decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor

celor prezenți.

(5) Președintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinților în relația cu alte persoane fizice

și juridice.

(6) Președintele prezintă, anual, raportul de activitate consiliului reprezentativ al părinților.

Art. 254 – Consiliul reprezentativ al părinților are următoarele atribuții: 

a) propune unităților de învățământ discipline și domenii care să se studieze prin curriculumul

la decizia școlii;

b) sprijină parteneriatele educaționale între unitățile de învățământ și instituțiile/organizațiile cu

rol educativ din comunitatea locală;

c) susține unitățile de învățământ în derularea programelor de prevenire și de combatere a absen -

te ismului și a violenței în mediul școlar;

d) 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;

f) susține unitatea de învățământ în organizarea și desfășurarea tuturor activităților;

g) susține conducerea unității de învățământ în organizarea și în desfășurarea consultațiilor cu

părinții, tutorii sau susținătorii legali, pe teme educaționale;

h) colaborează cu instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția

generală de asistență socială și protecția copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu

orga nizațiile nonguvernamentale cu atribuții în acest sens, în vederea soluționării situației elevilor

care au nevoie de ocrotire;

i) sprijină conducerea unității de învățământ în întreținerea și modernizarea bazei materiale;
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j) susține unitatea de învățământ în activitatea de consiliere și orientare socioprofesională sau de

integrare socială a absolvenților;

k) propune măsuri pentru școlarizarea elevilor din învățământul obligatoriu și încadrarea în

muncă a absolvenților;

l) se implică direct în derularea activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea

de învățământ, la solicitarea cadrelor didactice;

m) sprijină conducerea unității de învățământ în asigurarea sănătății și securității elevilor;

n) are inițiative și se implică în îmbunătățirea calității vieții, în buna desfășurare a activității în

internate și în cantine;

o) susține conducerea unității de învățământ în organizarea și desfășurarea programului „Școala

după școală”.

Art. 255 – (1) Consiliul reprezentativ al părinților/asociația de părinți a unității de învățământ

poate atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuții, donații, sponsorizări etc., din

partea unor persoane fizice sau juridice din țară și din străinătate, care vor fi utilizate pentru:

a) modernizarea și întreținerea patrimoniului unității de învățământ, a bazei materiale și sportive;

b) acordarea de premii și de burse elevilor;

c) sprijinirea financiară a unor activități extrașcolare;

d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situație materială

precară;

e) alte activități care privesc bunul mers al unității de învățământ sau care sunt aprobate de

adunarea generală a părinților pe care îi reprezintă.

(2) Consiliul reprezentativ al părinților colaborează cu structurile asociative ale părinților la

nivel local, județean, regional și național.

Capitolul 6

Contractul educațional

Art. 256 – (1) Unitățile de învățământ încheie cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, în

momen tul înscrierii antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract

educațional în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților. 

(2) Modelul contractului educațional este prezentat în Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentului

Regulament. Acesta este particularizat la nivelul fiecărei unități de învățământ prin decizia consiliului

de administrație, după consultarea consiliului reprezentativ al părinților.

Art. 257 – (1) Contractul educațional este valabil pe toată perioada de școlarizare în cadrul

unității de învățământ. 

(2) Eventualele modificări se pot realiza printr-un act adițional acceptat de ambele părți și care

se atașează contractului educațional.

Art. 258 – (1) Contractul educațional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare a

părților semnatare – respectiv unitatea de învățământ, beneficiarul primar al educației, părintele,

tutorele sau susținătorul legal, scopul pentru care se încheie contractul educațional, drepturile părților,

obligațiile părților, durata valabilității contractului, alte clauze. 

(2) Contractul educațional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore sau

susținător legal, altul pentru unitatea de învățământ și își produce efectele de la data semnării.

(3) Consiliul de administrație monitorizează modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în

contractul educațional. 
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(4) Comitetul de părinți al clasei urmărește modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în

contractul educațional de către fiecare părinte, tutore sau susținător legal și adoptă măsurile care se

impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document.

(5) Candidații admiși în unitățile de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și secu -

ritate națională încheie cu Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul

Justiției și alte instituții cu atribuții în domeniile apărării, informațiilor, ordinii publice și securității

contracte educaționale prin care sunt stabilite obligațiile părților contractante, conform instrucțiunilor

specifice.

Capitolul 7

Școala și comunitatea. Parteneriate/protocoale între unitățile de învățământ 

și alți parteneri educaționali

Art. 259 – Autoritățile administrației publice locale, precum și reprezentanți ai comunității locale

colaborează cu consiliul de administrație și cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor unității de

învățământ. 

Art. 260 – Unitățile de învățământ pot realiza parteneriate cu asociații, fundații, instituții de

educație și cultură, organisme economice și organizații guvernamentale și nonguvernamentale sau alte

tipuri de organizații, în interesul beneficiarilor direcți ai educației. 

Art. 261 – Unitățile de învățământ, de sine stătător sau în parteneriat cu autoritățile administrației

publice locale și cu alte instituții și organisme publice și private: case de cultură, furnizori de formare

continuă, parteneri sociali, organizații nonguvernamentale și altele asemenea pot organiza la nivel

local centre comunitare de învățare permanentă, pe baza unor oferte de servicii educaționale adaptate

nevoilor specifice diferitelor grupuri-țintă interesate.

Art. 262 – Unitățile de învățământ, în conformitate cu legislația în vigoare și prevederile

prezentului Regulament, pot iniția, în parteneriat cu autoritățile administrației publice locale și cu

asociațiile de părinți, în baza hotărârii consiliului de administrație, activități educative, recreative, de

timp liber, pentru consolidarea competențelor dobândite sau de accelerare a învățării, precum și

activități de învățare remedială cu elevii, prin programul „Școala după școală”.

Art. 263 – (1) Parteneriatul cu autoritățile administrației publice locale are ca scop derularea unor

activități/programe educaționale în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite de unitatea de

învățământ.

(2) Activitățile derulate în parteneriat nu pot avea conotații politice, de propagandă electorală,

de prozelitism religios și nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.

(3) Autoritățile administrației publice locale asigură condițiile și fondurile necesare pentru

implementarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și pentru asigurarea securității

copiilor/elevilor și a personalului în perimetrul unității de învățământ.

Art. 264 – (1) Unitățile de învățământ încheie parteneriate și protocoale de colaborare cu agenții

economici, în vederea derulării orelor de instruire practică. 

(2) Protocolul conține prevederi clare cu privire la responsabilitățile părților, referitoare la

asigurarea securității elevilor și a personalului școlii, respectarea normelor de sănătate și securitate în

muncă, asigurarea transportului la și de la agentul economic, durata activităților, drepturile și

îndatoririle elevilor, utilizarea fondurilor realizate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 265 – (1) Unitățile de învățământ încheie protocoale de parteneriat cu organizații nongu -

vernamentale, unități medicale, poliție, jandarmerie, instituții de cultură, asociații confesionale, alte

organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite prin proiectul de dezvoltare institu -

țională/planul de acțiune al unității de învățământ. 
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(2) Protocolul conține prevederi cu privire la responsabilitățile părților implicate, cu respectarea

prevederilor legale în vigoare.

(3) În cazul derulării unor activități în afara perimetrului unității de învățământ, în protocol se

va specifica concret cărei părți îi revine responsabilitatea asigurării securității copiilor/elevilor.

(4) Bilanțul activităților realizate va fi făcut public, prin afișare la sediul unității, pe site-ul școlii,

prin comunicate de presă și prin alte mijloace de informare.

(5) Unitățile de învățământ pot încheia protocoale de parteneriat și pot derula activități comune

cu unități de învățământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalității copiilor

și a tinerilor, respectându-se legislația în vigoare din statele din care provin instituțiile respective.

(6) Reprezentanții părinților, tutorilor sau susținătorilor legali se vor implica direct în buna deru -

lare a activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învățământ.

Titlul X

Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 266 – Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării

examenelor/evaluărilor naționale. 

Art. 267 – În unitățile de învățământ fumatul este interzis, conform prevederilor legislației în

vigoare. 

Art. 268 – În unitățile de învățământ se asigură dreptul fundamental la învățătură și este interzisă

orice formă de discriminare a antepreșcolarilor/preșcolarilor/copiilor/elevilor și a personalului din

unitate.

Art. 269 – În termen de 45 de zile de la data publicării prezentului Regulament în Monitorul
Oficial al României, Partea I, consiliile de administrație ale unităților de învățământ sunt obligate ca,

pe baza acestuia și a dispozițiilor legale în vigoare, să aprobe propriile regulamente de organizare și

funcționare.

Art. 270 – La data intrării în vigoare a prezentului Regulament, orice dispoziție contrară se

abrogă.

Art. 271 – Anexele 1 – 5 fac parte integrantă din prezentul Regulament.
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Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare și funcționare 

a unităților de învățământ preuniversitar

Lista orientativă a comisiilor de lucru care pot funcționa la nivelul unităților de învățământ
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Comisii cu caracter permanent Comisii cu caracter ocazional

• Comisia pentru curriculum 

• Comisia pentru programe de susținere

educațională

• Comisia de evaluare și asigurare a calității • Comisia de inventariere

• Comisia pentru prevenirea și reducerea

violenței în mediul școlar 

• Comisia de recepție bunuri 

• Comisia pentru frecvență, combaterea

absenteismului și a abandonului școlar 

• Comisia de casare, de clasare și valorificare a

materialelor rezultate

• Comisia pentru perfecționare și formare

continuă

• Comisiile pentru organizarea examenelor

• Comitetul de securitate și sănătate în muncă

• Comisia pentru verificarea documentelor

școlare și a actelor de studii

• Comisia pentru situații de urgență • Comisia de cercetare disciplinară

• Comisia pentru întocmirea orarului și

asigurarea serviciului pe școală

• Comisia pentru recensământul populației

școlare

• Comisia pentru control managerial intern

• Comisia consiliere, orientare și activități

extrașcolare

• Comisia de gestionare SIIIR • Comisia pentru mentorat 

• Comisia pentru programe și proiecte

educative

• Comisia pentru olimpiade și concursuri

școlare

• Comisia pentru prevenirea și combaterea

discriminării și promovarea interculturalității

• Comisia internă de evaluare continuă (pentru

învățământul special și special integrat) 



Anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare și funcționare 

a unităților de învățământ preuniversitar

Modelul contractului educațional

Antet școală

Având în vedere prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare, ale Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

aprobat prin OMEN nr. 5.115/2014, ale Legii nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor

copilului, republicată,

Se încheie prezentul:

CONTRACT EDUCAȚIONAL

I. Părțile semnatare

1. (Unitatea de învățământ) , cu sediul în ,

reprezentată prin director, dna/dl .

2. Beneficiarul indirect, dna/dl părinte/tutore/susținător legal al

elevului, cu domiciliul în ,

3. Beneficiarul direct al educației, elev.

II. Scopul contractului: asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului de învățământ

prin implicarea și responsabilizarea părților implicate în educația beneficiarilor direcți ai educației.

III. Drepturile părților: drepturile părților semnatare ale prezentului contract sunt cele

prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar și în

Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ.

IV. Părțile au cel puțin următoarele obligații:

*)

1. Unitatea de învățământ se obligă:

a) să asigure condițiile optime de derulare a procesului de învățământ;

b) să răspundă de respectarea condițiilor și a exigențelor privind normele de igienă școlară, de

protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra incendiilor în unitatea de învățământ;

c) să ia măsuri pentru aplicarea de sancțiuni pentru abaterile disciplinare săvârșite de personalul

unității de învățământ, în limita prevederilor legale în vigoare;

d) să ia măsuri pentru aplicarea de sancțiuni pentru abaterile disciplinare săvârșite de elevi, în

limita prevederilor legale în vigoare;

e) ca personalul din învățământ să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile educa -

ționale pe care le transmite elevilor și un comportament responsabil;

f) ca personalul din învățământ să fie obligat să sesizeze, la nevoie, instituțiile publice de asistență

socială/educațională specializată, direcția generală de asistență socială și protecția copilului în

legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică a elevului/copilului;

g) ca personalul din învățământ să dovedească respect și considerație în relațiile cu elevii și cu

părinții/reprezentanții legali ai acestora;
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h) ca personalului din învățământ să îi fie interzis să desfășoare acțiuni de natură să afecteze

imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia;

i) ca personalului din învățământ să îi fie interzis să aplice pedepse corporale, precum și să

agreseze verbal sau fizic elevii și/sau colegii;

j) să interzică personalului didactic să condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea prestației

didactice la clasă de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părinții/aparținătorii/

reprezentanții legali ai acestora;

k) să interzică activitățile care încalcă normele de moralitate și orice activități care pot pune în

pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a copiilor și a tinerilor, respectiv a

personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum și activitățile de natură politică

și prozelitismul religios.

2. Beneficiarul indirect – părintele/tutorele/susținătorul legal al copilului/elevului – are

următoarele obligații:

a) de a asigura frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru

școlarizarea elevului, până la finalizarea studiilor;

b) de a prezenta documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de

învățământ, părintele/tutorele/susținătorul legal, în vederea menținerii unui climat sănătos la

nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalți elevi/preșcolari

din colectivitate/unitatea de învățământ;

c) ca, cel puțin o dată pe lună, să ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul

pentru învățământul preșcolar/profe sorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte

pentru a cunoaște evoluția copilului/elevului;

d) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul școlii, cauzate de elev;

e) să respecte prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ;

f) să nu agreseze fizic, psihic, verbal personalul unității de învățământ.

3. Beneficiarul direct are următoarele obligații:

a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competențele și de a-și

însuși cunoștințele prevăzute de programele școlare;

b) de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educației din învățământul de stat,

particular și confesional autorizat/acreditat;

c) de a se prezenta la cursuri și la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de

învățământ, în cazul elevilor din învățământul obligatoriu, înscriși la cursuri cu frecvență

redusă;

d) de a avea un comportament civilizat și o ținută decentă, atât în unitatea de învățământ, cât și

în afara ei;

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ, regulile de

circulație, normele de securitate și de sănătate în muncă, de prevenire și de stingere a incendiilor,

normele de protecție a mediului;

f) de a nu distruge documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente

din portofoliul educațional etc.;
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g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice și

mijloace de învățământ, cărți de la biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier sanitar, spații

de învățământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învățământ, materiale care, prin conținutul lor,

atentează la independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența

și intoleranța;

i) de a nu organiza/participa la acțiuni de protest, care afectează desfășurarea activității de

învățământ sau care afectează participarea la programul școlar; 

j) de a nu deține/consuma/comercializa, în perimetrul unității de învățământ și în afara acestuia,

droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări;

k) de a nu introduce și/sau face uz, în perimetrul unității de învățământ, de orice tipuri de arme

sau alte produse pirotehnice, cum ar fi: muniție, petarde, pocnitori, brichete etc., precum și

spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta

integritatea fizică și psihică a beneficiarilor direcți ai educației și a personalului unității de

învățământ;

l) de a nu poseda și/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic;

m) de a nu aduce jigniri și de a nu manifesta agresivitate în limbaj și în comportament față de

colegi și față de personalul unității de învățământ sau de a leza în orice mod imaginea publică

a acestora;

n) de a nu provoca/instiga/participa la acte de violență în unitate și în afara ei;

o) de a nu părăsi incinta școlii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profe -

so rului de serviciu sau al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/

profesorului diriginte.

V. Durata contractului: prezentul contract se încheie, de regulă, pe durata unui nivel de învă -

țământ.

VI. Alte clauze: vor fi înscrise prevederi legale, conform Legii educației naționale nr. 1/2011,

cu modificările și completările ulterioare și Regulamentului de organizare și funcționare a unităților

de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 272/2004 privind

protecția și promovarea drepturilor copilului.

Încheiat azi, .............................................., în două exemplare, în original, pentru fiecare parte.

Unitatea școlară, Beneficiar indirect**), 
Am luat la cunoștință,
Beneficiar direct, elevul,
(în vârstă de cel puțin 14 ani)

*) Contractul educațional-tip urmează a fi particularizat, la nivelul fiecărei unități de
învățământ, prin decizia consiliului de administrație.

**) Părintele/tutorele/susținătorul legal, pentru elevii din învățământul antepreșcolar,
preșcolar, primar, gimnazial și liceal, respectiv elevul, pentru învățământul postliceal.
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Anexa nr. 3 la Regulamentul de organizare și funcționare 

a unităților de învățământ preuniversitar

Procedura generală de intervenție la nivelul unității de învățământ în situații de violență

În cazul unei forme ușoare a violenței școlare:

1. Dacă sancțiunea nu e prevăzută în Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ

↓

Este sesizată comisia de violență și conducerea școlii (dacă este cazul)

↓

Se realizează o anchetă detaliată

↓

Este luată o decizie privind aplicarea sau nu a unei sancțiuni 

↓

Se stabilesc măsuri de asistență pentru victimă/agresor

2. Dacă sancțiunea este prevăzută în Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ

↓

Se convoacă consiliul clasei (se analizează cazul, se propune și se stabilește o sancțiune)

↓

Se sancționează elevul → învățător/institutor/profesor învățământ primar/diriginte

↓

Aplică sancțiunea

↓

Informează părinții, tutorii sau susținătorii legali

↓

Recomandă măsuri de asistență pentru victimă și agresor

↓

Monitorizează intervențiile, colaborând cu părinții și psihologul școlar

În cazul unei forme grave de violență școlară:

• Dirigintele → Anunță conducerea unității de învățământ

↓

Sesizează autoritățile competente (jandarmeria/poliția de

proximitate/DGASPC etc.)

↓

Sesizează părinții, tutorii sau susținătorii legali

↓

Informează inspectoratul școlar (consilierul de imagine), în raport cu

gravitatea faptei

↓

Înștiințează Comisia de violență

81



• Comisia de violență → Realizează o anchetă detaliată

→ Propune măsuri specifice

→ Convoacă consiliul clasei

↓

Se stabilește/propune sancțiunea

• Dirigintele → Aplică sancțiunea conform Regulamentului de organizare și funcționare a

unității de învățământ 

→ Completează Fișa de înregistrare a cazului de violență și o transmite persoanei

desemnate de Comisia de violență să centralizeze fișele și să le înregistreze în

baza de date

• Psihologul școlar → Realizează consilierea psihologică pentru victimă/agresor

• Dirigintele și psihologul școlar → Colaborează cu familia elevului

→ Monitorizează cazul

• Comisia de violență se asigură că fenomenul de violență a fost înregistrat, că măsurile de

intervenție au fost puse în aplicare și urmărește impactul acestora asupra actorilor implicați în

cazul de violență respectiv.
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Anexa nr. 4 la Regulamentul de organizare și funcționare 

a unităților de învățământ preuniversitar

Procedura generală de intervenție la nivelul unității de învățământ în situații de violență

ce necesită intervenția poliției/jandarmeriei/poliției locale/ambulanței

Incinta unității de învățământ reprezintă toată zona școlii, incluzând sălile de clasă, cancelaria,

coridoarele, terenul de sport, anexele, curtea școlii etc.

Proximitatea unităților de învățământ este reprezentată de suprafața de teren situată în afara

curții unității, precum arterele rutiere, căile de acces către unitatea de învățământ, spațiile verzi din jurul

școlii, alte spații publice situate în apropierea acesteia.

• Dacă violența exercitată constă într-un incident de agresiune simplă și a fost cauzatoare doar

de vătămări corporale ușoare (lovire ușoară cu palma ori cu dosul palmei), autorul fiind elev

cu vârsta sub 14 ani, școala poate reacționa prioritar pentru sancționarea acestui comportament

și poate informa ulterior polițistul de proximitate pentru aplanarea unei stări conflictuale între

părinții victimei și cei ai agresorului.

• Dacă este vorba despre mai mult decât exercitarea unei violențe corporale ușoare (lovirea

repetată de intensitate medie a victimei, atunci poliția/jandarmeria trebuie sesizată odată cu

intervenția echipajului unei ambulanțe, prin apelul telefonic de urgență la 112).

• În toate cazurile de lovire sau alte violențe exercitate împotriva unui elev, conducerea școlii

trebuie să informeze părinții victimei și instituțiile de aplicare a legii.

Cei ce vor desfășura astfel de activități sunt cadrele didactice, personalul auxiliar și personalul

care asigură securitatea/paznicii unității școlare, care se autosesizează sau sunt sesizați de izbucnirea

sau derularea unui act de violență.

Monitorizarea (activitățile derulate), intervenție

Atunci când un salariat al unității de învățământ este sesizat sau se autosesizează despre existența

unui eveniment de violență în unitatea de învățământ sau în proximitatea acesteia, trebuie să respecte

următoarele reguli procedurale, în funcție de eveniment:

A. Pentru tipurile de violență care cad sub incidența codurilor de la 1.10 la 1.14, 2.3, 3.3,

de la 4.2 la 4.4 și 4.6 din Nomenclatorul actelor de violență în școală, cadrul didactic/cadrul didactic

auxiliar/personalul de pază ce a fost sesizat sau s-a autosesizat de producerea unui eveniment va

proceda astfel:

– se deplasează de urgență (dacă nu se află deja) la locul unde se desfășoară actul de violență

respectiv;

– ajuns la locul evenimentului, acesta va efectua o scurtă analiză a actului de violență și va

comunica imediat conducerii unității de învățământ despre cele constatate;

– se informează dacă sunt victime ce necesită îngrijiri medicale;

– dacă sunt victime care necesită îngrijiri medicale, sună la numărul de urgență 112 și solicită o

ambulanță;

– directorul unității de învățământ va informa de urgență reprezentanții inspectoratului școlar;
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– în cazul în care printre agresori sunt persoane violente, persoanele care au sunat la 112 vor solicita

sprijin din partea personalului care asigură securitatea/paznicului școlii pentru a preveni o

eventuală degenerare a evenimentului și vor solicita, de urgență, sprijinul poliției, jandarmeriei,

poliției locale;

– până la sosirea echipajului de poliție/jandarmerie/poliție locală sau ambulanță, după caz, se vor

lua măsuri de asigurare a primului ajutor victimelor, solicitând sprijinul cadrului medical din

cadrul școlii (dacă există), conducerii școlii, cadrelor didactice, consilierului școlar,

personalului de pază, după care vor lua măsuri pentru transportarea victimei/victimelor la cea

mai apropiată unitate medicală de urgență;

– vor fi îndepărtați elevii care nu sunt implicați în eveniment și care, prin zgomote, gesturi,

îndemnuri, pot instiga sau amplifica dezordinea creată. În acest scop, se va folosi un ton

autoritar, fără a adresa cuvinte jignitoare sau amenințări, având în vedere vârsta și compor -

tamentul elevilor. Pe cât posibil, vor fi reținute date despre agresor/agresori pentru identificarea

lor ulterioară, în cazul în care aceștia ar reuși să fugă și nu ar fi cunoscuți de elevi;

– pe cât posibil, autorii faptei vor fi izolați, conducându-i într-o încăpere din incinta unității de

învățământ; 

– la sosirea ambulanței, dacă este cazul, se vor da toate detaliile despre victimă și modul cum

s-a întâmplat actul de violență;

– pe cât posibil, se vor lua măsuri de protejare a locului producerii infracțiunii;

– la sosirea echipajului poliției/jandarmeriei/poliției locale se vor oferi toate datele necesare în

vederea identificării elevilor/sau a altor persoane implicate în comiterea faptei, precum și

cauza/motivul incidentului (dacă se cunosc), măsurile preliminare luate de școală pentru

soluționarea evenimentului semnalat (în caz de agresiuni fizice – dacă a fost anunțat serviciul

de ambulanță sau în caz de incendiu dacă au fost informați pompierii);

– părinții elevilor minori implicați, atât ca victimă, cât și ca autor în incident vor fi solicitați să

se prezinte de urgență la sediul școlii; 

– echipa de cercetare sosită la fața locului, îndeosebi polițistul de investigații criminale, va fi pusă

la curent cu toate datele și informațiile cu privire la participanții la comiterea actului de

violență, victime și martori, precum și cu activitățile și măsurile luate din momentul sosirii la

locul faptei. 

B. Pentru tipurile de violență care cad sub incidența codurilor de la 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.5,

2.4, 3.2, 3.4, 3.5 din Nomenclatorul actelor de violență în școală, cadrul didactic/auxiliar ce a fost

sesizat sau s-a autosesizat de producerea unui eveniment va proceda astfel: 

– după luarea la cunoștință și, după caz, constatarea faptei și a gravității ei, aceasta se aduce la

cunoștința profesorului de serviciu, conducerii unității școlare, administratorului (în cazul

distrugerii de bunuri ale școlii), profesorului diriginte etc.;

– în cazul în care fapta presupune introducerea de arme albe sau de foc se solicită sprijinul

personalului care asigură securitatea/paznicului sau al altor cadre didactice și se sună la

numărul de telefon 112, încercându-se izolarea și reținerea persoanei în cauză;

– în cazul în care aceasta reușește să scape, se rețin cât mai multe date despre posesorul armei,

în vederea informării echipajelor de poliție/jandarmeriei sau, după caz, polițistului de proxi -

mitate ce vor interveni la solicitare;
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– dacă este elev al școlii, se anunță și părinții acestuia;

– în cazul în care fapta semnalată constă în furtul unui bun, distrugerea de bunuri (care se

manifestă prin violență continuă), se procedează ca mai sus.
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Anexa nr. 5 la Regulamentul de organizare și funcționare 

a unităților de învățământ preuniversitar

Nomenclatorul actelor de violență
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Categorie Tip COD

1. Atac la

persoană

1.Violarea secretului corespondenței (accesarea fără consimțământul

persoanei a calculatorului, telefonului mobil etc.)

1.1

2. Discriminare și instigare la discriminare 1.2

3. Insulte grave, repetate 1.3

4. Amenințări repetate 1.4

5. Șantaj 1.5

6. Înșelăciune 1.6

7. Instigare la violență 1.7

8. Violențe fizice ușoare, fără arme (lovire) 1.8

9. Lăsarea fără ajutor sau lăsarea fără ajutor prin omisiune de înștiințare 1.9

10. Fapte privitoare la viața sexuală (violul, actul sexual cu un minor,

perversiunea sexuală, corupția sexuală, seducția, hărțuirea sexuală)

1.10

11. Violență fizică gravă fără arme (vătămare corporală gravă) 1.11

12. Violență fizică cu arme albe 1.12

13. Violență fizică cu arme de foc 1.13

14. Omor sau tentativă de omor 1.14

2. Atentat

la securi -

tatea

unității

școlare

1. Introducerea unor persoane străine în incinta școlii 2.1

2. Alarmă falsă 2.2

3. Incendiere și tentativă de incendiere 2.3

4. Introducere sau port de armă albă în spațiul școlar 2.4

5. Introducere sau port de armă de foc în spațiul școlar 2.5

3. Atentat

la bunuri

1. Însușirea bunului găsit 3.1

2. Furt și tentativă de furt 3.2

3. Tâlhărie 3.3

4. Distrugerea bunurilor unor persoane 3.4

5. Distrugerea bunurilor școlii 3.5

4. Alte

fapte de

violență

sau aten -

tate la

securitate

în spațiul

școlar

1. Consum de alcool 4.1

2. Consum de stupefiante sau alte substanțe interzise 4.2

3. Trafic cu stupefiante sau alte substanțe interzise 4.3

4. Automutilare 4.4

5. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii 4.5

6. Suicid sau tentativă de suicid 4.6

7. Alte tipuri de violență 4.7
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ORDIN 

privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat 

pentru anul şcolar 2015-2016 

 

În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) și ale art. 361 din Legea Educaţiei Naţionale 

nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

a prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 

3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu 

modificările ulterioare, 

 în temeiul prevederilor art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea 

şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare, 

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

emite prezentul ordin: 

 

Art.1. – Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul 

şcolar 2015-2016, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art.2. - (1) Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru 

anul şcolar 2014-2015 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi 

desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012,  prevăzută 

în anexa nr. I la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010 

privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 

2011-2012.   

(2) Calculul mediei de admitere se face în conformitate cu prevederile anexei nr. 2, care 

face parte integrantă din prezentul ordin. 

(3) Metodologia prevăzută la alin. (1) se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea 

Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2015-2016.  

(4) Comisia Națională de Admitere poate elabora instrucțiuni/proceduri, în vederea bunei 

organizări și desfășurări a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul școlar 2015-2016. 

Art.3. - Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2015-2016 în 

liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi 

structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 

3, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

 

Art.4. (1) Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul 

școlar 2015 -2016 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de 

circulaţie internaţională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare şi 

desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru 

admiterea în anul școlar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei 

limbi moderne de circulaţie internaţională, prevăzută în anexa nr. IV la Ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010. 

(2) Candidaţii care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu 

recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot 

solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de 

verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program 

bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională. 

(3) Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de 

verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program 

bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se fac, la cerere, dacă 

certificatul obținut/diploma obținută validează un nivel de competență lingvistică egal sau 

superior nivelului A2, corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi. 
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(4) Se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute pentru limbile moderne, examenele și 

instituțiile menţionate în Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea 

competenţelor lingvistice în limbi străine care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare 

a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul 

învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, în vigoare pentru anul respectiv. De 

asemenea, se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute  la examenele care conferă nivelul de 

competență lingvistică A2, organizat de instituțiile prevăzute în lista menționată, pentru limba 

modernă la care fiecare instituție are deja examene prevăzute în listă.  

(5) Candidații cărora li se recunosc și echivalează rezultatele obținute la examene cu 

recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, conform 

prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă 

modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne 

de circulaţie internaţională. 

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile de învățământ pot organiza, cu 

aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, clase sau grupe cu profil bilingv 

pentru nivel începători, fără susținerea de probe de verificare a cunoștințelor de limba modernă 

respectivă. 

(7) Comisiile de admitere județene/a municipiului București vor aloca coduri distincte 

pentru clasele menționate la alin. (6) și vor menționa în broșura de admitere faptul că nu se 

susține probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă.  

(8) Admiterea candidaților la clasele cu program bilingv de predare a unei limbi moderne 

de circulaţie internaţională, menționate la alin. (7) se face prin repartizare computerizată, în 

ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în funcție de opțiuni. 

Art.5. Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul 

şcolar 2015-2016, prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art.6. Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional de stat pentru 

anul şcolar 2015-2016 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi 

desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani,  prevăzută în 

anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3136/2014 privind organizarea, 

funcționarea, admiterea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 

ani.   

Art.7. Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală 

învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea 

şcolară națională, Direcţia informatizare și dezvoltarea infrastructurii școlare și universitare, 

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, inspectoratele şcolare 

judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin. 

Art.8. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

 

 

MINISTRU, 

Remus PRICOPIE 

                                                   

 

 

BUCUREŞTI 

Nr.  4432    

Data  29.08.2014 
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ORDIN  

pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4432/2014 privind 

organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru 

anul școlar 2015-2016  

 

 

În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 a prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 

3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu 

modificările ulterioare,  

în temeiul prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea și 

funcționarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, 

 

MINISTRUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

 

emite prezentul ordin: 

Art. I.- Ordinul ministrului educației naționale nr.4432/2014 privind organizarea și 

desfășurareaadmiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2015- 2016, 

publicat în Monitorul Oficial al României nr. 651 și 651 bis din 4 septembrie 2014,se modifică 

după cum urmează:  

1. La anexa nr.1 „Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 

2015-2016”, prevederile corespunzătoaresecțiunilor„Probele de aptitudini”și „Probele de 

verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă”se modificăși se înlocuiesc cu 

prevederile din anexa nr.1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  

2. Anexa nr. 4 se modifică și se înlocuiește cuanexa nr.2, care face parte integrantă din 

prezentul ordin.  

 

Art.II.- Direcția generalăînvățământ preuniversitar, Direcția pentru învățământ în limbile 

minorităților,Direcția generală management și rețea școlară, Direcția generală buget – finanțe, 

salarizare și resurse umane, Direcția generală logistică, Centrul Național de Dezvoltare a 

Învățământului Profesional și Tehnic, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și 

unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  

Art. III.- Prezentul ordin se publicăîn Monitorul Oficial al României, Partea I.  

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice, 

Gigel Paraschiv, Secretar de stat 

 

București  

Nr. 3676  

Data 08.04.2015 
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EXTRAS DIN METODOLOGIA 

 DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ADMITERII, CORELAT CU 

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015-2016 
 

 Dispoziţ ii generale 

Art. 1. Admiterea elevilor în învăţământul liceal de stat se face pe baza criteriilor stabilite 

de prezenta metodologie. 

 

Art. 2. (1) Absolvenţii clasei a VIII-a participă  la Evaluarea Naţională, examen naţional 

care  reprezintă  modalitatea  de  evaluare  sumativă  a  competenţelor  dobândite  pe  parcursul 

învăţământului gimnazial. Procedurile de organizare, calendarul de desfăşurare, disciplinele la 

care  se susţine Evaluarea  Naţională şi programele  care  stau  la  baza  elaborării itemilor  sunt 
stabilite de Ministerul Educaţiei Naționale prin ordin separat. 

(2) Media generală obţinută la Evaluarea Naţională constituie unul dintre criteriile pentru 

admiterea în învăţământul liceal de stat. 
 
Art.  3.  (1)  Conform  legii,  învăţământul  obligatoriu  este  învăţământ  de  zi.  În  mod 

excepţional,  pentru persoanele  care depăşesc cu mai mult de doi  ani vârsta  corespunzătoare 

clasei, învăţământul se poate organiza  şi în alte forme de învăţământ, pe baza  metodologiei 
elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale. 
(2)  Numărul de locuri care se alocă pentru clasa a IX-a de liceu, la învăţământul de zi, este cel 

puţin egal cu numărul absolvenţilor învăţământului gimnazial din promoţia anului 2015. 

(3)  Absolvenţii  clasei  a  VIII-a  din  promoţia  2015,  indiferent  de  vârstă, precum  şi cei  din 

promoţiile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data de 11 septembrie 2015 inclusiv, se 

înscriu în învăţământul liceal, la cursuri de zi. 

(4) Absolvenţii învăţământului gimnazial din promoţiile anterioare, care împlinesc 18 ani până 
la data de 11 septembrie 2015 inclusiv, se pot înscrie în învăţământul liceal doar la cursuri 

serale sau cu frecvenţă redusă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii. 

 
Art. 4. (1) Înscrierea în clasa a IX-a, în liceele de stat   se face fără examen, pe baza 

mediei de admitere. 

  Conform Ordinului MEN nr.4432/29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 

învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2015-2016, calcularea mediei de admitere se face 

astfel: 

(2) Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a 

absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală 

la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%,  şi 

media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul 

mediei de admitere. 

  

(3) Calculul mediei de admitere se face astfel: 
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unde: 



 

 

5 
 

 MA = media de admitere; 

 ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;  

   EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a 

VIII-a 

(4)  Pentru absolvenţii din promoţiile de până în anul 2009 inclusiv, în media de admitere, media 

generală obţinută la Evaluarea Naţională se va înlocui cu  media de la examenul de capacitate, 

pentru absolvenţii de până în anul 2003 inclusiv, cu media la testele naţionale, pentru absolvenţii 

din promoţiile 2004-2007, ori cu media la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a, pentru 

absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009. 

(5) Pentru absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009, media generală la tezele cu subiect unic se 

calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la tezele cu 

subiect unic susţinute în clasa a VIII-a. Nota la fiecare din tezele cu subiect unic susţinute în clasa 

a VIII-a, care se ia în calculul mediei generale la tezele cu subiect unic, se calculează ca medie 

aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate de cei doi profesori evaluatori. 

(6) Media generală la Evaluarea Naţională se calculează ca medie aritmetică, cu două 
zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la probele incluse în Evaluarea Naţională. 

(7) Media generală la Evaluarea Naţională va fi calculată, indiferent dacă una sau mai 

multe din notele obţinute la evaluarea naţională sunt inferioare notei cinci. 

(8) Media de admitere se calculează, indiferent dacă media generală la Evaluarea Naţională 
din clasa a VIII-a este inferioară notei cinci. 

(9) Media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a şi media de admitere se calculează cu 

două zecimale, fără rotunjire. 

(10)  Excepţie  de  la  prevederile  alin.(1)  fac  liceele/ clasele  pentru  care  se  susţin  probe  de 

aptitudini,  clasele  cu  regim  de  predare  bilingv  pentru  care  se  susţin  probe  de  verificare  a 

cunoştinţelor de limbă modernă şi clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, pentru 

care se susţin probe de verificare a cunoştinţelor la limba maternă. Pentru aceste clase, admiterea 

se face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. 

(11)  Prevederile  prezentei  metodologii,  se  aplică  în  mod  corespunzător  pentru  absolvenţii 

învăţământului  gimnazial  de  până  în  anul  2009  inclusiv,  înlocuind,  după  caz,  sintagma 

„Evaluarea Naţională” cu sintagma „examenul de capacitate”, pentru absolvenţii gimnaziului de 

până în anul 2003 inclusiv, cu sintagma „testele naţionale”, pentru absolvenţii din perioada 

2004-2007, respectiv cu sintagma „tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a”, pentru 

absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009. 

(12) Pentru absolvenţii gimnaziului de până în 2007 inclusiv, care au susţinut de mai multe ori 

examenul de capacitate/testele naţionale, în calculul mediei de admitere se ia în considerare cea 

mai mare din mediile generale obţinute la prezentările succesive la examenul de capacitate/testele 

naţionale. Media generală menţionată anterior se calculează, chiar dacă este inferioară notei 5. 

Art. 5. (1) Înscrierea în clasa a IX-a, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu 

(cu excepţia celor care candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini, a 

celor care solicită înscrierea în învăţământul special şi a celor care candidează pe locurile speciale 

pentru romi, pentru care se aplică prevederile specifice menţionate în prezenta metodologie) se 

face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza 

opţiunii candidatului  pentru filiera, profilul, specializarea  sau domeniul  respectiv  şi în limita 

locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanțate de la bugetul de 

stat. 

(2) În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi și  

folosind, în ordine, următoarele criterii: 

a)  media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII - a 
b)  media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; 
c)  nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale; 
d)  nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale; 
e)  nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la 
proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, susţinută conform prevederilor Art.10, în 
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cazul candidaţilor care solicită înscrierea  la unităţi de învăţământ cu predare în limba 

minorităţilor naţionale. 

(4) În cazul în care, la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc, există candidaţi cu opţiunea 

exprimată pentru acea unitate şcolară şi care au mediile de admitere, precum şi toate mediile 

menţionate la alin. (2), lit. a), b), c), d) şi e) egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi 

la opţiunea solicitată. 

Art. 6. (1) Pentru liceul teoretic şi vocaţional, repartizarea candidaţilor se efectuează pe 

filiere, profiluri şi specializări, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere/mediilor finale 

de admitere şi în funcţie de opţiuni. 
(2)  În  cazul  filierei  tehnologice,  repartizarea  candidaţilor  se  face  pe  domenii,  în  ordinea 

descrescătoare  a  mediilor  de  admitere  şi  în  funcţie  de  opţiuni.  Repartizarea  pe  calificări 

profesionale  se  va  face  în  următorii ani  de  studiu,  potrivit  structurii  curriculare  aprobate  şi 

conform reglementărilor în vigoare. Unitatea de învăţământ şi inspectoratul şcolar au obligația de 

a  afişa,  până  la  data  de  1  mai  a  anului  în  care  se  organizează  admiterea,  oferta  de 

şcolarizare/oferta de formare profesională concretizată în profiluri, domenii şi calificări 
profesionale. 

Art. 7. Pentru liceele din filiera vocaţională - profilurile sportiv, militar, teologic, artistic, 

pedagogic - precum şi pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, se vor organiza, înainte de 

începerea  repartizării computerizate,  probe  de aptitudini,  conform metodologiei  prezentate  în 

Anexa III a prezentului ordin. 

Art. 8. (1) La profilurile artistic, sportiv, militar, teologic şi la specializarea filologie 

de la liceul Waldorf, aprecierea probelor de aptitudini se face prin note. 

(2) Pentru profilul artistic – arte vizuale, profilul sportiv, precum şi pentru liceul Waldorf, 

specializarea filologie, media finală de admitere se calculează astfel: 

3 APT + MA   = MFA, 

          4 

unde:  APT = nota finală la probele de aptitudini; 

            MA = media de admitere (calculată conform Art.4); 
MFA = media finală de admitere. 

 
(3)  Pentru  profilul  artistic  –  muzică,  coregrafie  şi  teatru,  media  finală  de  admitere  se 
calculează astfel: 

 

 APT + MA   = MFA 

2 

unde:  APT = nota finală la probele de aptitudini; 

MA = media de admitere (calculată conform Art.4); 

MFA = media finală de admitere. 

(4) Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel: 

 APT + 3 MA  = MFA 

4 

unde:  APT = nota finală la probele de aptitudini; 

MA = media de admitere (calculată conform Art.4); 

MFA = media finală de admitere. 
 

(5) La profilul militar, media finală de admitere  se calculează astfel: 

 NT + MA  = MFA 

2 
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unde: NT = nota obţinută la testul grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi  

           literatura română şi Matematică; 

MA = media de admitere (calculată conform Art.4); MFA = media finală de admitere. 

(6) Media  finală de  admitere,  menţionată la alin.  (2),  (3),  (4) şi (5),  se calculează cu două 
zecimale, fără rotunjire. 
(7) La profilul pedagogic, aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ: admis 

sau respins. 
Art.  9.  Candidaţii  respinşi  la  probele  de  aptitudini  vor  participa  la  repartizarea 

computerizată,  putându-se  înscrie  la  alte  filiere  şi  profiluri  din  cadrul  aceleiaşi  unităţi  de 

învăţământ sau  la alte unităţi de învăţământ. 

Art.  10.  (1)  Liceele  care  organizează  clase  cu  predare  în  limbile  minorităţilor 

naţionale  vor  organiza  o  probă  de  verificare  a  cunoştinţelor  de  limbă  maternă,  pentru 

candidaţii care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă. Proba se va organiza după 
o metodologie care va fi anunţată de către fiecare inspectorat şcolar, până la data de 1 martie a 

anului în care se organizează admiterea. 
(2) Aprecierea probei menţionate la alin. (1) se face cu note. În situaţia în care candidatul a 

obţinut la probă cel puţin nota 5, secretariatul şcolii la care a fost susţinută proba de verificare a 

cunoştinţelor de limbă maternă va trece nota obţinută de candidat în anexa la fişa de înscriere a 
acestuia, la rubrica „nota obţinută la limba şi literatura maternă la evaluarea naţională”; se 

va specifica şi limba maternă la care a fost susţinută proba. Directorul unităţii de învăţământ la 

care a fost susţinută proba va confirma, prin semnătură şi ştampilă, corectitudinea notei. Nu se 

vor face alte modificări ale anexei fişei de înscriere. 

(3) Nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă nu va fi inclusă în 

calculul mediei de admitere, dar constituie criteriu de departajare conform Art. 5, alin.(2). 

(4) În situaţia în care candidatul a obţinut, la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, 

o notă mai mică decât 5, se consideră că el nu a promovat proba respectivă, iar secretariatul 

unităţii de învăţământ la care s-a desfăşurat proba va elibera anexa fişei de înscriere, fără  

a completa rubrica „nota obţinută la limba şi literatura maternă  la evaluarea naţională” 

şi fără a modifica în alt mod anexa fişei. În acest caz, candidatul nu va putea fi înscris la 

clase cu predare în limba maternă respectivă. 

(5)  Candidaţii  care  au  participat  la  proba  de  verificare  a  cunoştinţelor  de  limbă  maternă, 

indiferent dacă au promovat-o sau nu, îşi vor completa fişa de opţiuni la şcolile generale de 

provenienţă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii. 

(6) Pe fişa de admitere a fiecărui candidat se pot afla note la cel mult două limbi materne diferite 

la rubrica „nota obţinută la limba şi literatura maternă la evaluarea naţională” (una dintre 

ele fiind, eventual, limba maternă în care a studiat disciplinele la gimnaziu). 

(7) Candidaţii la liceele/clasele cu predare în limba minorităţilor, care au studiat în limba maternă 
şi, deci, au susţinut Evaluarea Naţională la limba şi literatura maternă respectivă, nu mai trebuie 
să susţină proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă. Ei vor completa fişele cu opţiuni 
în  perioada  specificată  de  calendar,  la  şcolile  generale  de  provenienţă. Şcolile  generale  de 
provenienţă a acestor candidaţi vor completa, în fişa de înscriere, notele obţinute de aceştia la 
Evaluarea Naţională pentru proba de limba şi literatura maternă. 
(8) Nu vor putea fi înscrişi la clase cu predare  în limbile minorităţilor naţionale decât acei 
candidaţi care au studiat în limba maternă şi, deci, au susţinut Evaluarea Naţională la limba 
respectivă, sau care au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă 
maternă menţionată anterior.  Pentru  candidaţii care nu îndeplinesc  condiţia de mai sus, nu 

se iau în considerare opţiunile pentru clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale, înscrise 

în fişă. 

Art. 11. (1) Pentru liceele care organizează clase cu predare în regim bilingv a unei 

limbi moderne, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti va organiza o probă de 

verificare  a  cunoştinţelor  la  limba  modernă  respectivă. Proba  se  va  organiza  în  perioada 

menţionată în calendarul admiterii, conform metodologiei aflate în Anexa IV a prezentului ordin. 
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(2) Evaluarea rezultatelor elevilor la proba menţionată la alin. (1) se face cu note. În situaţia în 

care candidatul a obţinut la probă cel puţ in nota 6, secretariatul şcolii la care a fost susţinută 
proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă va trece nota obţinută de candidat în anexa 

fişei de înscriere a acestuia, la rubrica „nota obţinută la proba de limbă modernă …”. Se va 

indica şi limba modernă la care s-a susţinut proba. Directorul unităţii de învăţământ la care a fost 

susţinută proba va confirma, prin semnătură şi ştampilă, corectitudinea notei. Nu se vor face alte 

modificări ale anexei fişei de înscriere. 

(3) În situaţia în care candidatul a obţinut la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 
o notă mai mică decât 6, se consideră că el nu a promovat proba respectivă, iar secretariatul 

unităţii de învăţământ la care s-a desfăşurat proba  va elibera  anexa fişei de înscriere  fără a 
completa rubrica „nota obţinută la proba de limbă modernă” şi fără a modifica în alt mod 
fişa. În acest caz, candidatul nu va putea fi înscris la clase cu predare în regim bilingv a 
limbii moderne respective. 
(4)  Candidaţii  care  au  participat  la  proba  de  verificare  a  cunoştinţelor  de  limbă  modernă, 

indiferent dacă au promovat sau nu această probă, îşi vor completa fişa de opţiuni la şcolile 

generale de provenienţă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii. 

(5) Nu vor putea fi înscrişi la clase cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv decât acei 

candidaţi care au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 
menţionată anterior.  Pentru  candidaţii care nu îndeplinesc  condiţia de mai sus, nu se iau în 
considerare opţiunile pentru clase cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, înscrise în 
fişă. 

(6) Nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă nu va fi inclusă 
în calculul mediei de admitere. 

(7) În cazul în care, pe ultimul loc de la clasele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, 
există candidaţi cu opţiunea exprimată pentru clasa respectivă şi care au mediile de admitere, 

precum şi toate mediile menţionate la Art. 5, alin.(2), lit. a), b), c), d) şi e) egale, va fi declarat 

admis  la  clasa  bilingvă  candidatul  care  a  obţinut  notă  mai  mare  la  proba  de  verificare  a 

cunoştinţelor de limbă modernă. 

(8) Candidaţii pot susţine proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru mai multe 
limbi moderne, în funcţie de programarea acestor teste de către inspectoratul şcolar. 
(9) Candidaţii, care au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 
şi nu au fost  repartizaţi la clase bilingve,  vor  putea  opta,  în  cadrul  liceului  la care  au  fost 
repartizaţi, pentru clasele cu predare intensivă a unei limbi moderne, fără a mai susţine altă probă 
de verificare a cunoştinţelor de limbă. 
(10) Dacă, după repartizarea la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne a 
candidaţilor care au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, menţionată la 
alin. (1), mai rămân locuri libere, unităţile de învăţământ organizează o nouă probă de verificare a 
cunoştinţelor de limbă. 

 

Susţinerea probelor de aptitudini 

 

Art.20. (1) Pentru liceele/ clasele la care se organizează probe de aptitudini, înscrierea se 

desfăşoară în perioada 25-26 mai 2015. 
 

(2) Înscrierea pentru susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor 

de limbă maternă sau de limbă modernă se face direct de către candidaţi, cu o anexă a fişei de 

înscriere eliberată de unitatea şcolară la care aceştia au absolvit cursurile gimnaziale, al cărei 

model este comunicat de Comisia Naţională de Admitere până la data de 1 martie. 

Art.21. (1) Secretariatele şcolilor generale completează, cu datele personale (numele, 

iniţiala tatălui, prenumele, codul numeric personal, şcoala şi judeţul de provenienţă), anexele 

fişelor  de  înscriere  ale  absolvenţilor  clasei  a  VIII-a,  care  doresc  să  participe  la  probe  de 

aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. Anexele 

fişelor se eliberează  solicitanţilor, până  la data de 2 1 - 22 mai a anului în care se 



 

 

9 
 

organizează admiterea, pentru a le permite înscrierea la aceste probe. În cazul în care candidatul 

solicită înscrierea la mai multe probe de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă 
maternă sau modernă, pot fi eliberate mai multe anexe ale fişei de înscriere. 

 

(2) Anexele  fişelor acestor  candidaţi sunt  înmânate  candidaţilor/părinţilor,  care  semnează de 

primire în registrul şcolii. În acest registru, se consemnează clar natura documentului eliberat: 

“anexă la fişa de înscriere pentru admitere în licee” şi motivul eliberării acesteia: “participare la 

probe   de   aptitudini”   sau   “participare   la   probe   de   verificare   a   cunoştinţelor   de   limbă 
modernă/maternă”. 

Art.22. (1) Probele de aptitudini se desfăşoară în perioada 27-30 mai  2015. 

(2) Probele de aptitudini se desfăşoară în centrele stabilite de comisia de admitere judeţeană/a 

municipiului  Bucureşti.  Aceasta  poate  decide  că,  în  urma  probelor  de  aptitudini,  candidaţii 

declaraţi admişi la aceste probe pot fi repartizaţi la orice unitate de învăţământ liceal din judeţ 

care organizează clase vocaţionale în specializarea pentru care au fost susţinute probele. 
 

(3) Rezultatele probelor menţionate la alin.(1) vor fi afişate până la data de 30 mai 2015, la 
unităţile şcolare care au organizat probele. Eventualele contestații, acolo  unde  metodologia  
prevede  acest  lucru, se depun, se rezolvă și se afișează în data de 2 iunie la unitatea 
respectivă.   

 
Art.23.  Absolvenţii  care  au  promovat  probele  de  aptitudini  la  liceele/clasele  din 

învăţământul vocaţional sunt admişi pe locurile pentru care au susţinut testele/probele astfel: 

a)   în ordinea descrescătoare a mediilor finale de admitere, calculate conform Art. 8 din prezenta 
metodologie, pentru profilurile la care aprecierea probelor de aptitudini se face prin note; 

 

b)  în  ordinea  descrescătoare  a  mediilor  de  admitere,  pentru  profilurile  la  care  aprecierea 

probelor se face pe bază de calificativ: admis-respins. 

Art.24. (1) Listele finale cuprinzând candidaţii declaraţi admişi la probele de aptitudini, 

conform prezentei metodologii, sunt validate de către inspectoratul şcolar judeţean şi sunt 

afişate la sediul unităţii liceale la care s-au susţinut probele, până în data de 3 iulie 2015. 
 

(2) În data de 6 iulie 2015, după afişarea rezultatelor finale la probele de aptitudini, tabelul cu 

numele, inițiala tatălui şi prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, şcoala şi 

judeţul de  provenienţă a candidaţilor declaraţi  admişi la probele  de  aptitudini,  este  transmis 

electronic şi în format tipărit comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti. 
 

(3)  Centrul  de  admitere  judeţean/al  municipiului  Bucureşti  transmite  la  Centrul  Naţional  de 

Admitere, într-un fişier separat, până la data de 6 iulie 2015, lista candidaţilor admişi la liceele 

vocaţionale, în urma promovării probelor de aptitudini. 
 

Listele cuprinzând candidaţii admişi la liceele militare sunt trimise electronic de către centrele 

judeţene de admitere din judeţele în care se află unităţile de învăţământ respective, într-un fişier 

separat, la Centrul Naţional de Admitere, până la data de 6 iulie 2015. 
 

(4) Candidaţii declaraţi respinşi la probele de aptitudini, sau care nu au fost admişi la liceele 

vocaţionale  din  lipsă de  locuri,  ridică,  în  data  de  6 iulie  2015,  fişele  de  înscriere  de  la 

secretariatele liceelor la care au susţinut probe de aptitudini, le depun la şcolile generale pe care 

le-au absolvit şi, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, completează opţiuni la centrul de 

înscriere la care este arondată şcoala generală pe care au absolvit-o. Aceşti candidaţi participă la 

repartizarea computerizată. 
 

Susţinerea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 

maternă 
 

Art.25. (1) Pentru liceele/clasele la care se organizează probe de verificare a cunoştinţelor 

de limbă maternă sau de limbă modernă, înscrierea se desfăşoară în perioada 25-26 mai 2015. 
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(2) Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă  modernă  sau maternă  se desfăşoară în 

perioada 27-30 mai  2015. 
 

(3) Organizarea acestor probe se face conform Art.10, Art.11 şi Anexei IV din prezenta 

metodologie. 
 

(4) Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă/maternă se organizează la centrele 

stabilite de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti. Candidaţii declaraţi admişi la 

aceste probe pot fi repartizaţi la orice unitate de învăţământ liceal din județ  care organizează 
clase bilingve pentru limba modernă respectivă, respectiv la clase cu predare în respectiva limbă 
a minorităţilor. 

 

(5) Rezultatele probelor menţionate la alin.(1) vor fi afişate până la data de 30 mai 2015 la 
unităţile  şcolare  care  au  organizat  probele.  Eventualele contestații, acolo  unde  
metodologia  prevede  acest  lucru, se depun, se rezolvă și se afișează în data de 2 iunie la 
unitatea respectivă.   

 

Art.26. (1) Candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de 

limbă  maternă  sau  de  limbă  modernă,  primesc,  de  la unitatea  şcolară la care  au susţinut 

probele, anexa fişei de înscriere completată sau nu, după caz, cu rezultatele probei de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă, respectiv maternă, în data de  3-4 iunie 2015. 
 

(2) Candidaţii depun, la unitatea de învăţământ pe care au absolvit-o, anexele fişelor, până la data 

de 9 iunie 2015. Anexele completate, semnate şi ştampilate, se vor ataşa fişei de înscriere. 
 

(3) Candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau 

de limbă  modernă,  indiferent dacă au promovat sau nu aceste probe, completează opţiuni la 

centrul  de  înscriere  la care  este  arondată şcoala generală pe care  au absolvit-o,  în perioada 

prevăzută de calendarul admiterii, şi participă la repartizarea computerizată. 
 

Art.27 (1) Centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti transmite la Centrul 

Naţional de Admitere, într-un fişier separat, până la data de 10 iunie 2015, lista candidaţilor care 

au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 
 

(2) Listele menţionate la alin. (1), precum şi cele menţionate la Art. 24, alin. (3) cuprind: numele, 

iniţiala tatălui şi prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, şcoala şi judeţul de 

provenienţă, limba modernă/maternă la care a susţinut testul și nota obţinută. 

(3) De corectitudinea datelor transmise Centrului Naţional de Admitere, răspunde preşedintele 

comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti. 

  

Pregătirea admiterii 

 
Art.28.  (1)  Până  la  data  de  1  mai  a  anului  în  care  se  organizează  admiterea, 

inspectoratele  şcolare vor asigura tipărirea  unei broşuri, care să cuprindă toate informaţiile 

necesare candidaţilor pentru admiterea în licee, adică lista unităţilor de învăţământ liceal, adresele 

acestora, planul de şcolarizare acordat fiecăreia pentru anul şcolar pentru care se organizează 
admiterea, pe forme de învăţământ (zi, seral, frecvenţă redusă), filiere, profiluri,  specializări, 

domenii de pregătire, codurile de înscriere acordate fiecărei unităţi şcolare/specializări (conform 

precizărilor din prezenta metodologie), media ultimului admis la fiecare domeniu de pregătire, 

specializare  sau  profil  din  respectiva  unitate  şcolară în  anul  precedent.  Broşura  editată  de 

inspectoratul şcolar va conţine, pentru fiecare unitate de învăţământ liceal tehnologic, oferta de 

formare profesională, concretizată în calificări profesionale. Broşurile vor conţine, de asemenea, 
extrase din prezenta metodologie: algoritmul de repartizare, modalităţi de departajare, modul de 
completare  a  fişelor  de  înscriere,  calendarul  admiterii,  adresa  centrului  special  de  înscriere, 

precum şi adresele de internet (la nivel naţional sau local) de unde se pot lua cele mai importante 

informaţii  despre  admitere.  În  broşură vor  fi  cuprinse  şi  informaţiile  referitoare  la  locurile 
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speciale acordate candidaţilor romi: condiţiile de înscriere, data limită de înscriere, liceele la care 

sunt alocate locurile pentru romi etc. Broşura va cuprinde într-un paragraf special informaţiile 

referitoare la susţinerea probelor de aptitudini şi a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă 
maternă sau modernă, prezentând graficul înscrierii la aceste probe şi graficul lor de desfăşurare. 

În fiecare dintre aceste broşuri se va afla şi o fişă-model de înscriere. 
 

(2) Broşura menţionată la alin. (1), tipărită într-un număr de exemplare mai mare decât numărul 

elevilor de clasa a VIII-a din judeţ /municipiul Bucureşti, va fi difuzată acestora, cel mai 

târziu până la data de 7 mai a anului în care se organizează admiterea. Fiecare unitate de 

învăţământ va primi  un  număr suplimentar  de  exemplare,  pentru  candidaţii  din  seriile  

anterioare  şi pentru comisia  de  înscriere  din  unitatea  de învăţământ gimnazial.  Inspectoratul  

şcolar va păstra un număr de exemplare pentru candidaţii proveniţi din alte judeţe şi pentru cei 

din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data de 11 septembrie 2015 inclusiv. 

Candidaţilor din alte judeţe li se va distribui broşura la centrul special de înscriere. 
 

(3) Comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti vor lua toate măsurile ca informaţiile 

cuprinse în broşură să fie corecte şi complete. Nu se admite operarea de modificări în broşură, 

după transmiterea acesteia la unităţile de învăţământ. 
 

(4) Până la data de 15 mai a anului în care se organizează admiterea, cinci exemplare din broşura 

fiecărui județ /municipiul Bucureşti vor fi trimise la Ministerul Educaţiei Naționale,  Direcţiei  

Generale  Educaţie  şi  Învăţare  pe  Tot  Parcursul  Vieţii.  Versiunea electronică a broşurii 

va fi trimisă, până la aceeaşi dată, la Ministerul Educaţiei Naționale, Direcţiei Modernizarea 

Patrimoniului, Investiţii și Informatizare. 

Art.29. (1) Informaţiile cuprinse în broşură vor fi puse la dispoziția părinţilor şi a elevilor 

şi vor fi prezentate în şedinţe de instruire, organizate în acest scop în perioada 11 mai – 29 

mai 2015. 

(2) În situaţia în care părinţii doresc înscrierea elevilor la unităţi şcolare situate în alt judeţ, 

aceştia îşi iau informaţiile referitoare la reţeaua şcolară direct de la centrele speciale de înscriere, 

stabilite de inspectoratele şcolare ale judeţelor respective pentru candidaţii din alte judeţe. 
 

Art.30. (1) Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată într-un  singur judeţ. 
Înscrierea  candidaţilor  pentru  admiterea  în  liceele  din  judeţul  de  provenienţă se  face,  în 
perioada prevăzută de grafic, la şcolile generale pe care aceştia le-au absolvit (inclusiv pentru 

absolvenţii din seriile anterioare). Candidaţii care participă la admitere în alte judeţe se înscriu la 

centrul special de înscriere din judeţul în care doresc să fie admişi, în perioada prevăzută de 
grafic. 

 

(2) Înscrierea candidaţilor la admitere se face prin completarea fişelor de înscriere, conform 

modelului  stabilit  de  Comisia  Naţională  de  Admitere  şi  transmis  comisiilor  de  admitere 

judeţene/a municipiului  Bucureşti, până la data de 1 martie a anului în care se organizează 
admiterea. 

 

(3)  Comisiile  de  admitere  judeţene/a  municipiului  Bucureşti  pot  transmite  în  unităţile  de 

învăţământ gimnazial doar modelul electronic al fişei de înscriere. În unităţile de învăţământ 

gimnazial,  fişele  de  înscriere  se  completează  electronic  cu  datele  personale  ale  elevilor,  cu 

mediile  acestora,  sunt  listate  şi  sunt  date  elevilor  pentru  completarea  opţiunilor.  Fişele  de 

înscriere respectă întocmai modelul transmis de Ministerul Educaţiei Naționale şi sunt tipărite 

faţă-verso. 
 

(4) Pentru situaţiile în care nu există posibilitatea completării electronice a fişelor de înscriere, 

comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti răspund de tipărirea şi de transmiterea la 

şcolile respective a fişelor de înscriere într-un număr suficient, pentru a asigura înscrierea tuturor 

candidaţilor. 
 

Art.31. Secretariatele şcolilor completează, până la data de 3 iulie 2015, pe fişele de 
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înscriere: codul acordat unităţii de învăţământ gimnazial, datele personale ale absolvenţilor de 

clasa a VIII-a, media de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, media de admitere, notele şi media 

generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a. Completarea fişelor de înscriere se 

face electronic, cu excepţia cazurilor menţionate la Art. 30, alin. (4). 
 

Art.32.  (1)  Fiecare  unitate  de  învăţământ  gimnazial  completează  şi  listează  din 

calculator, pentru prima etapă de admitere, o singură fişă de înscriere pentru fiecare absolvent, 

care este semnată şi ştampilată de directorul şcolii. Nerespectarea  prevederii referitoare la 

unicitatea fişei de înscriere se consideră tentativă de fraudă şi atrage după sine sancţionarea 
penală, civilă, administrativă sau disciplinară a vinovaţilor, după caz. 

 

(2) Pentru candidaţii care au susţinut şi promovat probe de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă sau maternă, fişa de înscriere listată pentru prima etapă de admitere are anexată, în 

original, fişa cu rezultatele la probe, semnată şi ştampilată de directorul unităţii de învăţământ la 
care acestea au fost susţinute. 

 

(3) Pentru a doua etapă de admitere, se va completa o nouă fişă de înscriere, pentru candidaţii 

care au participat la prima etapă, dar nu au fost repartizaţi. 
 

Art.33. După încheierea introducerii în calculator a datelor personale ale candidaţilor şi a 

mediilor/notelor  prevăzute  în  fişa  de  înscriere,  comisia  de  înscriere  din  fiecare  unitate  de 

învăţământ gimnazial afişează, până la data de 3 iulie 2015, lista cuprinzând candidaţii din 

centrul   respectiv,   în   ordinea   descrescătoare   a   mediilor   de   admitere.   Lista   cuprinde   şi 
notele/mediile menţionate la art. 31. 

 

Art.34. Directorii unităţilor de învăţământ gimnazial semnează şi răspund de 

transcrierea corectă a datelor în fişele de înscriere ale elevilor din şcoala respectivă. 

 

Completarea fişelor de înscriere ale candidaţilor 

 

Art.35. (1) Directorii unităţilor de învăţământ gimnazial stabilesc, până la data de 7 mai a 

anului în care se desfăşoară admiterea, graficul desfăşurării pe clase a acţiunilor de completare 

a opţiunilor pentru absolvenţii clasei a VIII-a. 
 

(2)  Acţiunile  de  completare  a  opţiunilor  pentru  absolvenţii  clasei  a  VIII-a  se  desfăşoară în 

perioada  3- 7 iulie 2015. La fiecare şedinţă, participă elevii, părinţii/tutorii legal instituiţi (un  

părinte/tutore  pentru  fiecare  elev),  diriginţii,  precum  şi  un  membru  sau  un  delegat  al 

Consiliului de administraţie al unităţii şcolare. Părinţii/tutorii legal instituiţi semnează un proces- 

verbal de instruire. 
 

Art.36. (1) În cadrul acestor şedinţe, elevii şi părinţii sunt informaţi asupra rezultatelor 

obţinute la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, la Evaluarea Naţională din clasa 

a VIII-a precum şi asupra ierarhiei absolvenţilor de clasa a VIII-a din judeţ /municipiul Bucureşti. 

Pentru aceasta, inspectoratele şcolare transmit, până în data de 3 iulie 2015, în fiecare unitate 

de învăţământ gimnazial, numărul de absolvenţi pe tranşe de medii de admitere, precum şi locul 

ocupat în ierarhia judeţului/a municipiului Bucureşti de fiecare absolvent, în funcţie de media de 

admitere. Unităţile şcolare gimnaziale pun la dispoziţia elevilor şi părinţilor aceste informaţii, 

prin afişare. 
 

(2)  Comisia  de  admitere  judeţeană/a  municipiului  Bucureşti  va  afişa  zilnic,  în  perioada  de 

completare  a  opţiunilor,  pe  site-ul  inspectoratului,  situaţia  înscrierilor  la  centrul  special  de 

înscriere pentru candidaţii proveniţi din alte judeţe: număr de candidaţi înscrişi, pe tranşe de 

medii.  Unităţile  de  învăţământ  gimnazial  pun  la  dispoziţia  candidaţilor  şi  părinţilor  aceste 

informaţii. 

Art.37. În cadrul şedinţelor menţionate la Art. 35, elevilor şi părinţilor li se recomandă 
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completarea unui număr suficient de opţiuni în fişa de înscriere, pentru a-şi asigura repartizarea, 

ţinând seama de media lor de admitere şi de media ultimului admis la liceele respective în anul 
precedent. Se va atrage atenţia părinţilor asupra faptului că, în situaţia  completării unui număr 
insuficient de opţiuni,  elevul poate să rămână nerepartizat sau poate să fie repartizat într-un mod 

necorespunzător mediei sale de admitere. 
 

Art.38. (1) Dirigintele clasei, care participă la înscrierea opţiunilor elevilor, atenţionează 

părinţii asupra faptului că trebuie să facă opţiuni realiste, alegând licee la care media de admitere 

din anii precedenţi este apropiată de media de admitere a candidatului. 
 

(2)  Personalul  şcolii  nu  influenţează  în  nici  un  fel  părinţii  şi  elevii  în  completarea 

opţiunilor, dar îi consiliază, pentru a permite  candidaţilor o alegere  în cunoştinţă de cauză, 

prezentându-le   toate   informaţiile   necesare,   inclusiv   riscurile   completării   unui   număr 

insuficient de opţiuni sau ale completării unor opţiuni nerealiste. 

Art.39.  (1)  Candidaţii  completează  pe  fişa  de  înscriere,  în  ordinea  descrescătoare  a 

preferinţelor, codurile opţiunilor pentru profilurile, specializările  sau domeniile de pregătire 

dorite. 
 

(2) Candidaţii sunt avertizaţi că, pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire la 

care predarea se face într-o limbă a unei minorităţi naţionale, pot înscrie codul respectiv în fişa de 

opţiuni  numai  dacă  au  urmat  cursurile  gimnaziale  în  limba  maternă  respectivă,  susţinând 

Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a la această disciplină, sau dacă au susţinut şi promovat 

proba  de  verificare  a  cunoştinţelor  de  limbă  maternă  menţionată  la  Art.  10  din  prezenta 

metodologie.   În  caz  contrar,  opţiunea  respectivă  va  fi  anulată  în  momentul  repartizării 
computerizate. 

 

(3) Candidaţii sunt avertizaţi că, pentru specializările la care predarea unei limbi moderne se face 

în regim bilingv, pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni numai dacă au susţinut şi promovat 

proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă şi au pe fişă nota obţinută la 

această probă, conform prevederilor Art.11 din prezenta metodologie. În caz contrar, opţiunea 

respectivă va fi anulată în momentul repartizării computerizate. 
 

Art.40. Părinţilor li se aduce la cunoştinţă numărul de locuri alocate pentru fiecare unitate 

de învăţământ, respectiv pentru fiecare profil, specializare sau domeniu de pregătire, căruia i s-a 

acordat un cod. De asemenea, părinţii sunt informaţi cu privire la precizările din Art.6, alin. (2) al 

prezentei metodologii. 
 

Art.41. Exemplu de completare a opţiunilor: 

1. Dacă prima opţiune este pentru specializarea matematică-informatică, liceu –cursuri de zi, din 

Liceul Minerva, care are în broşură codul 107, atunci elevul va completa poziţia 1 din fişă astfel: 
 

1.  

1 0 7 

 

2. Dacă a doua opţiune este pentru Liceul Apollo, specializarea ştiinţe sociale – cursuri de zi, care 

are în broşură codul 279, atunci elevul va completa poziţia 2 din fişă astfel: 
 

2.  

2 7 9 

3. Celelalte opţiuni se completează în acelaşi mod, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, prin 

precizarea codului alocat fiecărei opţiuni. 
 

4. Numele unităţilor de învăţământ şi codurile folosite anterior, spre exemplificare, sunt 

fictive. 
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Art.42. Cu ocazia completării opţiunilor, părinţii şi candidaţii verifică şi corectitudinea 

celorlalte date înscrise în fişă de secretariatele şcolilor şi semnate de directorul şcolii. Fiecare 

candidat îşi poate copia în fişa-model din broşură, pentru uz propriu, lista de opţiuni, în ordinea 

descrescătoare a preferinţelor exprimate. 
 

Art.43.  (1)  Completarea  listei  de  opţiuni  se  face  de  către  candidat  în  prezenţa 

părintelui/tutorelui legal instituit şi a dirigintelui clasei. Aceştia, împreună cu candidatul, vor 

semna fişa de înscriere. 
 

(2) Elevii şi părinţii vor fi avertizaţi să completeze cu responsabilitate opţiunile şi numărul 

lor, să  verifice corespondenţ a codurilor înscrise în fişă  cu opţiunile exprimate,  având în 

vedere că o opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită. 

Art.44. (1) Absolvenţii care doresc să participe la admitere în alt judeţ, primesc, până 
în data de 6 iulie 2015, de la unitatea şcolară pe care au absolvit-o, fişa de înscriere, completată 
cu datele personale şi, după caz, cu notele şi media generală obţinute la evaluarea naţională din 

clasa a VIII-a, cu media de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, cu media de admitere. Pe aceste 

fişe nu vor fi completate opţiuni la şcoala de provenienţă, ci la centrul special de înscriere din 

judeţul în care se doreşte repartizarea. 
 

(2) Fişele acestor candidaţi sunt înmânate candidaţilor/părinţilor, care semnează de primire în 

registrul  şcolii. În acest registru, se consemnează clar natura documentului  eliberat:  “fişă de 

înscriere pentru admitere în licee” şi motivul eliberării fişei: “participare la admitere în alt judeţ”. 
 

(3) Candidaţii menţionaţi la alin. (1) se vor înscrie direct cu această fişă în judeţul în care doresc 

să fie repartizaţi. 
 

Art.45. Candidaţii care au susţinut probe de aptitudini, dar nu au fost admişi la clasele 

respective, precum şi cei care au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau 

de limbă modernă, indiferent dacă au promovat-o sau nu, ridică fişele de înscriere de la 

secretariatele liceelor la care au susţinut probe de aptitudini/probe de verificare a cunoştinţelor de 

limbă maternă sau modernă şi, în perioada prevăzută de calendar,îşi completează fişele de 

opţiuni la centrul zonal de înscriere la care este arondată şcoala generală pe care au absolvit-o. 

Aceşti candidaţi participă la admiterea computerizată. 
 

Art.46. (1) Transmiterea fişelor de înscriere de la şcoli la centrele zonale de înscriere şi 

introducerea datelor de pe fişe în baza de date computerizată se va face, pe măsura completării 

fişelor de înscriere,  în perioada   3 - 7 iulie 2015 în baza unei programări făcute de comisia 

de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti. Acolo unde există dotarea necesară şi 

personalul calificat, introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişă şi a opţiunilor se 

va face direct la şcoala de provenienţă a absolventului.  Informaţia în format electronic va fi 

transmisă, de asemenea, centrelor zonale de înscriere. 
 

(2)  Directorul  unităţii  gimnaziale  va  sigila  toate  fişele  de  înscriere  ale  absolvenţilor  şcolii, 

completate cu opţiuni şi le va duce personal, sau printr-un delegat desemnat, la centrul zonal de 

înscriere la care este arondată şcoala. Predarea – primirea documentelor se va face pe bază de 

proces-verbal. 
 

(3) Pe măsură ce primeşte fişele de opţiuni de la diferite şcoli, comisia din centrul zonal de 

înscriere asigură introducerea în baza de date computerizată a datelor de pe fişe. 
 

(4)  După  introducerea  integrală  în  calculator  a  datelor  pentru  elevii  unei  şcoli,  fişele  din 

calculator vor fi listate, semnate de preşedintele centrului de înscriere şi înmânate directorului 

şcolii, cu proces-verbal de predare-primire. Fişele de înscriere originale sunt puse în plicuri care 

se sigilează şi se semnează de directorul şcolii sau de către delegatul acestuia şi de preşedintele 
centrului zonal de înscriere. 

 

Art.47 (1) În perioada  4 - 8 iulie 2015, conform planificării stabilite de comisia din 
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şcoală, părinţii şi elevii vor verifica, în prezenţa diriginţilor, corectitudinea datelor din fişa 

listată de calculator pentru fiecare elev. 
 

(2) În cazul existenţei unei erori, părinţii o semnalează comisiei de înscriere, prin intermediul 

profesorului diriginte. Comisia transmite informaţia la centrul zonal de înscriere, care procedează 
la corectarea greşelii în baza de date computerizată şi la listarea fişei corectate din calculator. 

Fişa greşită se păstrează în centrul zonal de înscriere, în dosarul cu documente al comisiei de 

înscriere, iar fişa corectată se înmânează directorului, care o transmite părinţilor şi candidatului, 

pentru a fi semnată. 
 

(3) Corectarea fişelor elevilor înscrişi din alte judeţe se face în centrul în care s-a făcut înscrierea 

acestor candidaţi, în perioada prevăzută în grafic. 
 

(4) Fişele corecte sau corectate, listate din calculator, sunt semnate de profesorul diriginte, de 

candidat  şi de părintele/tutorele  acestuia,  pentru  a certifica  faptul  că acestea  sunt  corecte  şi 

acceptate şi rămân în posesia părintelui/tutorelui candidatului. În cazul în care fişa inițială a fost 

corectată, un exemplar al fişei corectate, listate din calculator şi semnate de diriginte, candidat şi 

părintele/tutorele acestuia va rămâne ataşat fişei iniţiale. 
 

(5) Deasemenea, în cadrul acestor şedinţe de verificare, fiecare candidat va controla prezenţa 

numelui său pe lista de control afişată la sediul şcolii generale, conform Art. 33, precum şi 

corectitudinea datelor personale, a mediilor şi a notelor din listă. 
 

(6) Comisia de înscriere din unitatea de învăţământ gimnazial are obligaţia de a verifica prezenţa, 

pe lista  de  control  afişată, a tuturor  elevilor  arondaţi centrului  şi de  a  semnala  comisiei  de 

admitere judeţene/a municipiului Bucureşti neregulile sesizate. 
 

Art.48. (1) După încheierea verificării fişelor listate din calculator şi corectarea 

eventualelor erori, comisia din centrul zonal de înscriere transmite pe suport electronic baza de 

date comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, până la 9 iulie 2015. 
 

(2) Preşedintele comisiei din centrul zonal de înscriere, însoţit de vicepreşedinte sau de un alt 

delegat, duce fişele de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti 

şi le predă, cu proces-verbal de predare-primire, preşedintelui comisiei de admitere judeţene/a 

municipiului Bucureşti. Predarea fişelor originale se face până pe data de 9 iulie 2015. 
 

(3) Preşedintele comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti răspunde, în mod direct, 

de păstrarea în siguranţă a fişelor originale. Acestea se păstrează în centrul judeţean de admitere 

timp de doi ani de la încheierea admiterii. 
 

Art.49. În data de 10 iulie 2015, în intervalul de timp stabilit de către Centrul Naţional de 

Admitere şi comunicat fiecărui judeţ, baza de date va fi transmisă de la centrul de admitere 

judeţean/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere. Preşedintele fiecărei comisii 

de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti va confirma telefonic şi în scris, până la data de 

10 iulie 2014, ora 22, încheierea operaţiei de transmitere a bazei de date către Centrul Naţional 
de Admitere. 

 

Repartizarea computerizată şi afişarea rezultatelor 

 

Art.50. (1) În data de 11-12 iulie 2015, Centrul Naţional de Admitere verifică bazele 

de date transmise de comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti şi transmite 

acestora eventualele nereguli semnalate - candidaţi înscrişi în mai multe judeţe, candidaţi aflaţi în 

baza de date pentru admiterea computerizată şi care au fost deja admişi la liceele la care se 

susţin probe de aptitudini etc. - , pentru remedierea acestora. 

(2) Corectarea erorilor menţionate anterior se face până la data de 13 iulie 2015 şi se confirmă 

la Centrul Naţional de Admitere, până la ora 22 a aceleiaşi zile. 
(3) Până la data de 14 iulie 2015, se efectuează repartizarea computerizată a absolvenţilor de 

clasa a VIII-a care au participat la prima etapă de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor 
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de admitere şi în funcţie de opţiunile candidaţilor, înscrise în fişa de opţiuni. La repartizare se 

folosesc criteriile de departajare menţionate la Art. 5 din prezentele metodologie. Nu se iau în 

considerare: 
 

(i) opţiunile pentru licee, cursuri de zi, ale candidaţilor care nu satisfac condiţiile precizate la 

Art.3 
 

(ii) opţiunile pentru licee/clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale, ale candidaţilor care 

nu au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă respectivă sau care nu au promovat proba de 

verificare a cunoştinţelor de limbă maternă menţionată la Art.10 
 

(iii) opţiunile pentru clase bilingve ale candidaţilor care nu au promovat proba de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă, prevăzută în prezenta metodologie. 
 

(4) Până la data de 15  iulie 2015, centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti 

tipăresc şi afişează în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, precum şi în centrul special de 

înscriere pentru absolvenţii proveniţi din alte judeţe: 
 

a) lista candidaţilor din unitatea respectivă, admişi în licee, în ordinea descrescătoare a mediilor 

de admitere, cu unitatea şcolară la care au fost admişi; 

b) situaţia locurilor rămase libere la fiecare unitate de învăţământ liceal din judeţ 

/municipiul Bucureşti, după încheierea primei etape de admitere. 
 

(5)  La  încheierea  primei  etape  a  repartizării  computerizate,  centrul  de  admitere  judeţean/al 

municipiului  Bucureşti  transmite  fiecărei  unităţi  de  învăţământ  liceal  de  stat  lista  tuturor 

candidaţilor admişi în acea unitate, pe filiere, profiluri, specializări, domenii ale pregătirii de 

bază, listă care este afişată la sediul unităţii respective, cel mai târziu până la data de 15 iulie 

2015. 
 

Art.51. (1) La a doua etapă a repartizării computerizate  participă candidaţii din seria 

curentă, indiferent de vârstă, şi cei din seriile anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data de 

11 septembrie 2015 inclusiv şi care se află în una din situaţiile următoare: au participat şi au 

rămas nerepartizaţi după prima etapă, sau nu au participat, din diferite motive,  la prima etapă de 

admitere. 
 

(2) Candidaţii care nu au participat la prima etapă de repartizare, completează fişa de opţiuni, în 

perioada 15 - 20 iulie 2015. În aceeaşi perioadă, completează o nouă fişă de opţiuni candidaţii 

care au participat la prima etapă, dar au rămas nerepartizaţi. Completarea opţiunilor de către 

candidaţii care participă la a doua etapă de admitere se face la şcolile generale de provenienţă sau 

la centrul special de înscriere pentru candidaţii din alte judeţe. 
 

(3) În situaţia în care au rămas locuri neocupate la clasele pentru care se susţin probe de aptitudini 

sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă, înscrierea candidaţilor 

pentru aceste probe se face în 15 iulie 2015, iar susţinerea probelor se face în perioada 16-17 

iulie 2015. Afişarea rezultatelor finale se face în 18 iulie 2015. Candidaţii respinşi la probele de 

aptitudini şi candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă 
sau  modernă  completează  opţiunile  în  data  de  20  iulie  2015  şi  participă  la  repartizarea 

computerizată. 

(4)  Introducerea  noilor  baze  de  date  în  calculator,  verificarea  fişelor  cu  opţiuni  listate  din 

calculator, precum şi corectarea eventualelor erori se fac în perioada 15-21 iulie 2015. 
 

(5) În data de 22 iulie 2015, până la ora 14, noile baze de date se transmit la centrul de admitere 

judeţean /al municipiului Bucureşti, care le transmite la Centrul Naţional de Admitere, în aceeaşi 

zi,  până la ora 22. 
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(6)  Până  la  data  de  23 iulie  2015  Centrul  Naţional  de  Admitere  realizează  repartizarea 

computerizată a candidaţilor din a doua etapă de admitere. 
 

(7) Până la data de 23 iulie 2015, centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti tipăresc 

şi afişează, în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, precum şi în centrul special de înscriere 
pentru absolvenţii proveniţi din alte judeţe: 

 

a)  lista candidaţilor din unitatea respectivă, admişi în licee, în ordinea descrescătoare a mediilor 

de admitere, cu unitatea şcolară la care au fost admişi; 
 

b)  situaţia   locurilor   rămase  libere   la   fiecare   unitate   de   învăţământ  liceal   de   stat   din 

jude /municipiul Bucureşti, după încheierea celei de a doua etape de admitere. 

Art.52. La încheierea repartizării computerizate a elevilor care au participat la a doua 

etapă de  admitere,  centrul  de  admitere  judeţean/al  municipiului  Bucureşti  transmite  fiecărei 

unităţi de învăţământ liceal de stat lista tuturor candidaţilor admişi în acea unitate, pe specializări, 

domenii ale pregătirii de bază, listă care va fi afişată la sediul unităţii respective cel mai târziu 

până la data de 23 iulie 2015. 

Art.53. (1) În perioada 23 - 24 iulie 2015, absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au 

fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original. 

(2)  Înscrierea  la  licee  a  candidaţilor  declaraţi  admişi  în  urma  repartizării  computerizate  se 

efectuează, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte: 

a)cererea de înscriere; 

b) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; 
c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a; 

d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale); 
e) fişa medicală. 
(3) Candidaţii care, în perioada menţionată la alin. (1), nu îşi depun dosarele de înscriere, se 
consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate 
pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de 
admitere.   Aceşti   candidaţi   vor   fi   repartizaţi   de   comisia   de   admitere   judeţeană/a 
municipiului Bucureşti, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale. 

 

(4) Unităţile de învăţământ liceal de stat transmit comisiei de admitere judeţene/a municipiului 

Bucureşti, până la data de 24 iulie 2015, situaţia locurilor rămase libere în urma neînscrierii unor 
candidaţi repartizaţi în sesiunea de admitere. 

Art.54. (1) În perioada 27 iulie – 30 iulie 2015, comisia de admitere judeţeană/a 

municipiului Bucureşti rezolvă situațiile speciale apărute după repartizarea computerizată: 

situaţii medicale speciale, schimburi de elevi, redistribuirea candidaţilor gemeni, distribuire sau 

redistribuire pe locuri rămase libere, pentru apropiere de domiciliu, corectarea unor erori de 

transcriere greşită în baza de date computerizată a opţiunilor exprimate de elevi etc. 

(2) Nu se va depăşi numărul maxim de 30 de elevi la clasă şi se va respecta, în toate cazurile, 

criteriul referitor la media de admitere. Deciziile se iau în plenul comisiei de admitere judeţene/a 

municipiului Bucureşti,  după inventarierea  tuturor  cazurilor  existente la nivelul 

judeţului/municipiului Bucureşti. 

(3) Deciziile comisiei  de admitere  judeţene/a municipiului  Bucureşti se iau cu majoritate  de 

voturi, cu consemnare într-un proces-verbal, şi sunt făcute publice prin afişare la sediul 

inspectoratului şcolar. 

(4) În perioada menţionată la alin. (1), după rezolvarea situaţiilor speciale, comisiile de admitere 

judeţene/a municipiului     Bucureşti     repartizează pe locurile rămase libere absolvenţii 

învăţământului gimnazial  care au fost repartizaţi, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere în 

perioada prevăzută de prezenta metodologie şi pe cei care, din diferite motive, nu au participat la 

repartizările computerizate. 
Art.55. (1) Absolvenţii clasei a VIII-a care nu s-au înscris la unităţile la care au fost 

repartizaţi sau nu au participat la cele două etape de admitere şi care, din diferite motive, nu se 
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adresează comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti în perioada menţionată la 

art.54, alin.(1) şi solicită ulterior un loc în clasa a IX-a, precum şi cei care şi-au încheiat 

situaţia şcolară ulterior desfăşurării etapelor de admitere menţionate anterior vor fi repartizaţi de 

comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, pe locurile rămase libere. Repartizarea 

se face în perioada 3-4 septembrie 2015,  ţinând cont de criteriile prevăzute în prezenta 

metodologie, în baza hotărârilor comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti. 

(2)  Rezultatele  repartizărilor  efectuate  de  comisia  de  admitere  judeţeană/  a  municipiului 
Bucureşti, conform alineatelor (1) şi (5), se transmit Centrului Naţional de Admitere, până la data 

de 7 septembrie 2015. 

(3) Dacă, la încheierea  etapelor de admitere  menţionate în prezenta  metodologie,  mai există 
locuri  vacante  la clasele  pentru  care se susţin probe  de  aptitudini  sau  probe de verificare  a 

cunoştinţelor  de  limbă modernă sau  maternă,  comisiile  de  admitere  judeţene/a  municipiului 

Bucureşti pot decide organizarea unei noi etape de susţinere a acestor probe, în perioada 1-2 

septembrie 2015. Graficul desfăşurării probelor şi locul de desfăşurare a acestora vor fi făcut 

publice  până la  data  de  1  august,  prin  afişare  la  sediul  unităţilor  de  învăţământ 

gimnazial. Admiterea candidaţilor pe locurile  disponibile se face în conformitate cu prezenta 

metodologie. 
 

Admiterea  candidaţilor pe  locurile  speciale   pentru   rromi   

şi  a candidaţilor pentru învăţământul special 
 

Art.56. (1) Comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti stabilesc, cu avizul 

Comisiei Naţionale de Admitere, şi anunţă, prin afişare la sediul inspectoratului şcolar, până la 

data de 15 mai 2015, unităţile de învăţământ, specializările şi numărul de locuri alocate pentru 

candidaţii romi, pe baza măsurilor afirmative, promovate în contextul Strategiei guvernamentale 

privind îmbunătăţirea situaţiei romilor. Numărul de locuri anunţat nu mai poate fi modificat după 
data de 15 mai 2015. Informaţiile menţionate se transmit Comisiei Naţionale de Admitere, la 

Direcţia  Generală  Învăţământ  în  Limbile  Minorităţilor,  Relaţia  cu  Parlamentul  şi  Partenerii 
Sociali. 

(2) Locurile speciale pentru candidaţii romi se vor aloca peste numărul de locuri acordat prin 

planul de şcolarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. 

(3) Cererile pentru înscrierea pe locurile speciale pentru rromi se primesc, la comisia de admitere 

judeţeană/a municipiului Bucureşti, până la data de 1 9  iunie 2015, ora 1600. Orice cerere 

depusă după această dată nu mai este luată în considerare. 

(4) Candidaţii din etnia rromilor care concurează pentru  ocuparea locurilor alocate distinct pentru 

aceştia trebuie să prezinte la înscriere, pe lângă actele precizate la Art. 53, alin. (2), lit. a) -  b) din 

prezenta  metodologie,  o  recomandare  scrisă din  partea  preşedintelui  unei  organizaţii  civice, 

culturale sau politice a romilor, legal constituită, prin care se atestă apartenenţa lor la etnia 

rromilor şi nu faptul că fac parte din respectiva organizaţie. 

(5) În perioada 6-8 iulie 2015, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti asigură 
repartizarea  candidaţilor romi care au depus cereri  până la data  menţionată la alin.  (3), pe 

locurile  speciale  pentru  romi,  în  ordinea  descrescătoare  a  mediilor  de  admitere  şi  în  baza 

opţiunilor exprimate de candidaţi. Repartizarea se face în şedinţă publică. 

(6) În situaţia în care locurile speciale pentru r romi nu au fost ocupate, ele vor fi folosite 
pentru rezolvarea cazurilor speciale, menţionate la Art. 54. 

Art.57.  (1)  Înscrierea  şi  repartizarea  candidaţilor  în  clasa  a  IX-a  din  unităţile  de 

învăţământ  special  se  organizează  de  către  comisia  de  admitere  judeţeană/a  

municipiului Bucureşti, în perioada 9-11 iulie 2015. 

(2) Locurile alocate învăţământul liceal special sunt anunţate în broşura de admitere, într-o listă 
separată, care va purta menţiunea că aceste locuri nu participă la repartizarea computerizată. Vor 

fi  precizate  în  broşură  locul  şi  data  în  care  se  va  face  repartizarea  candidaţilor  pentru 
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învăţământul special, precum şi condiţiile specifice de înscriere (documente care să dovedească 
tipul şi gradul de deficienţă etc.). 

(3) Repartizarea pe locurile din unităţile de învăţământ special se face în funcţie de tipul şi gradul 

de deficienţă, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere sau de absolvire, după caz, şi în 

funcţie de opţiuni. 

(4) Candidaţii cu cerinţe educative speciale, care au susţinut Evaluarea Naţională din clasa a VIII- 

a, pot participa, fără restricţii, la toate etapele admiterii prevăzute de prezenta metodologie, atât 

pentru locurile din învăţământul de masă, cât şi pentru cele din învăţământul special. 

(5) Candidaţii cu cerinţe educative speciale, care nu au susţinut Evaluarea Naţională din clasa a 

VIII-a  și  care  solicită  repartizarea  în  învăţământul  de  masă,  sunt  repartizaţi,  în  ordinea 

descrescătoare a mediilor de absolvire a gimnaziului, de către comisia de admitere judeţeană/a 

municipiului Bucureşti, în perioada, 27 iulie – 30 iulie 2015 după repartizarea celorlalţi 

candidaţi. În repartizarea acestor candidaţi, se va  ţ ine cont de certificatele de expertiză şi 

orientare şcolară şi profesională eliberate de comisia pentru protec ia drepturilor copilului. 

(6)  În  cazul  candidaţilor  cu  cerinţe  educative  speciale,  proveniţi  din  promoţii  anterioare, 

prevederile  alin.  (4)  şi  (5)  se  aplică  în  mod  corespunzător,  înlocuind  sintagma  „Evaluarea 

Naţională” cu sintagma adecvată „examenul de capacitate”/ „testele naţionale”/ „tezele cu subiect 

unic”. 

 

Admiterea  candidaţilor  pentru  învăţământul  seral  şi  pentru  cel  cu 

frecvenţă redusă 
 

Art.58. (1) Înscrierea   la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din 

seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data de 11 septembrie 2015, inclusiv, se 

face la un centru special desemnat de inspectoratul şcolar. 

(2) Centrul special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 

ani până la data de 11 septembrie 2015 inclusiv este anunţat prin afişare la sediul inspectoratului 

şi în toate unităţile de învăţământ gimnazial, până la data de 1 mai 2015. El este de asemenea 

anunţat în broşura cuprinzând informaţiile referitoare la admitere. 

(3) Calendarul admiterii candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la 

data de 11 septembrie 2015 inclusiv este anunţat de inspectoratul şcolar până la data de 15 iulie 
2015 şi este afişat la sediul inspectoratului şcolar şi la centrul menţionat la alin. (1). 
(4) Depunerea dosarelor de înscriere se face în perioada 21-22 iulie 2015, la centrul menţionat. 

Dosarele conţin următoarele acte: 

a)  cererea de înscriere; 

b)  certificatul de naştere cartea de identitate şi, după caz, certificatul de căsătorie, în copie 

legalizată; 

c)  adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională/tezele cu subiect 

unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate; 

d)  foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale); 
e)  fişa medicală. 

(5) Repartizarea candidaţilor menţionaţi la alin. (1) se face în perioada 22-24 iulie 2015, pe 

locurile anunţate de inspectoratul şcolar în broşura de admitere. 

(6) Repartizarea se face în şedinţă publică, în două etape. În prima etapă, sunt repartizaţi, în 

ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi a opţiunilor, candidaţii care au susţinut evaluarea 

naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/ examenul de capacitate. În a 

doua etapă, sunt repartizaţi, pe locurile rămase libere, în ordinea descrescătoare a mediilor de 

absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, candidaţii care nu au participat la evaluarea naţională/tezele 

cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate. 
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Dispoziţ ii finale 

 

Art.59.  Absolvenţii  învăţământului  gimnazial  particular  autorizat  sau  acreditat  pot 

participa  la  admiterea  în  învăţământul  liceal  de  stat,  conform  prevederilor  din  prezenta 

metodologie. Participarea lor la admitere nu este condiţionată de achitarea unei taxe. 

Art.60. (1) Broşura menţionată la art. 28 va cuprinde, într-un capitol separat, informaţiile 

corespunzătoare despre liceele particulare, autorizate sau acreditate, care organizează admitere în 

clasa a IX-a. 

(2) Nu se vor aloca coduri pentru unităţile de învăţământ particulare menţionate la alin. (1), iar 

locurile respective nu vor participa la repartizarea computerizată. 

(3)  Admiterea  în  unităţile  de  învăţământ  particulare,  autorizate  sau  acreditate,  se  face  în 

conformitate  cu metodologia  stabilită de fiecare şcoală, cu respectarea  prevederilor  legale în 

vigoare. 

Art.61. Elevii care au rămas cu situaţia neîncheiată la sfârşitul semestrului al doilea, îşi 

vor încheia situaţia în perioada 25-31 august 2015 şi vor fi repartizaţi în clasa a IX-a de comisia 

de  admitere  judeţeană/a  municipiului  Bucureşti  în  perioada  3-4  septembrie  2015,  
conform prevederilor Art.55. 

Art.62. În situaţia în care există candidaţi cărora nu li se poate calcula media de admitere, 

în  conformitate  cu  prevederile  art.  4,  alin.  (2) şi (3),  întrucât  nu  au  participat  la Evaluarea 

Naţională sau la examenele prevăzute la art. 4 alin. (4),  aceştia vor fi repartizaţi de inspectoratele 

şcolare, în perioada 3-4 septembrie 2015, după repartizarea celorlalţi candidaţi. Repartizarea se 

face în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a gimnaziului. 

Art.63. Prezentarea de înscrisuri false, la înscrierea în licee, se pedepseşte conform legii 

şi atrage după sine eliminarea din admitere a candidatului respectiv. În cazul în care descoperirea 

falsului se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin fraudă. 

Art.64. Persoanele vinovate de eliberarea mai multor fişe de înscriere pentru acelaşi elev, 

decât este prevăzut în prezenta metodologie, de transcrierea eronată a datelor personale ori a 

notelor  sau  de  nerespectarea  altor  prevederi  ale  prezentei  metodologii  vor  fi  sancţionate 

disciplinar, administrativ, civil sau penal, după caz. 

Art. 65. Comisia Naţională de Admitere poate decide, în situaţii justificate, să afişeze în 

avans sau mai târziu, faţă de calendarul admiterii aprobat prin prezentul ordin, listele cuprinzând 

repartizarea computerizată a absolvenţilor de clasa a VIII-a. 

Art. 66. (1) În perioada 27  iulie  –  30  iulie 2015, comisia de admitere judeţeană/a 

municipiului Bucureşti  va  analiza  şi cazurile  speciale  ale  absolvenţilor  învăţământului  

gimnazial  care  au studiat în străinătate şi, din această cauză, nu au participat la Evaluarea 

Naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a. 

(2) Pentru aceşti absolvenţi, la media generală de absolvire a gimnaziului se iau în calcul doar 

rezultatele obţinute în anii de studiu parcurşi în România. 

(3) Criteriile de înscriere în clasa a IX-a a acestor absolvenţi sunt stabilite de comisia de admitere 

judeţeană/a municipiului Bucureşti şi sunt făcute publice până la data de 20 iulie 2015. 



 

 

21 
 

CALENDARUL ADMITERII 

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015-2016 

DATA 

LIMITĂ/PERIOADA EVENIMENTUL 

Pregătirea admiterii 

31 ianuarie 2015 Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru 

pregătirea şi organizarea admiterii 

1 martie 2015 Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a metodologiei de organizare a 

probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă 

Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului fişei de 

înscriere în clasa a IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să 

participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor 

de limbă modernă sau maternă 

1 mai 2015 Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată 

în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, 

filiera tehnologică 

Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau 

profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de 

predare 

Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi 

la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a 

Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere 

7 mai 2015 

 

Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând 

informaţiile legate de admitere 

Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale, a listei centrelor de 

înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru 

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de 

completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii 

acestora 

15 mai 2015 Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a broşurilor de admitere ale 

fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită 

11 - 29 mai 2015 Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de 

admitere şi a planului de şcolarizare 

17 iunie 2015 Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia 

de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând 

mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a 

listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi 

19 iunie 2015 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului 

Bucureşti către Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând 

mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a 

 

2 iulie 2015 Transmiterea de către Comisia naţională de admitere către comisiile 

judeţene a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene 
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3 iulie 2015 

 

Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, a listei candidaţilor, în 

ordinea descrescătoare a mediilor de admitere 

Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu 

numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale 

absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi 

mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de 

admitere  

Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a 

absolvenţilor claselor a VIII-a. 

 

6 iulie 2015 

 

Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la 

admitere în alt judeţ 

Probele de aptitudini 

21-22 mai 2015 Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care 

doresc să participe la probe de aptitudini 

 

25-26 mai 2015 Înscrierea pentru probele de aptitudini 

27-30 mai2015 Desfășurarea probelor de aptitudini 
 
Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini 

2 iunie 2015 Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini, acolo unde 

metodologia permite acest lucru 
 
Afișarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor la probele de aptitudini 

 
Transmiterea,  în  format  electronic  și  în  scris,  către comisia de 

admitere județeană/ a municipiului București, a   listei   candidaților   

declarați   admiși   la   probele   de aptitudini 

19iunie 2015 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/ a municipiului 

București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de 

aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată

 sau exmatriculați 

Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal 

vocațional a listelor candidaților declarați admiși la probele de 

aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau 

exmatriculați 

2 iulie 2015 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului 

București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de 

aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere 

3 iulie 2015 Validarea   de  către  comisia   de  admitere  județeană/a municipiului 

București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut 

probe de aptitudini și afișarea listei în unitatea de învățământ liceal 

respectivă 

6 iulie 2015 Ridicarea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere de către 

candidații care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut 

probe de aptitudini 
 
Transmiterea, în format electronic, către Centrul Național de Admitere, a 

listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele la care s-au 

susținut probe de aptitudini 
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Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 

21-22 mai 2015 Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care 

doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă 

modernă sau maternă 

25-26 mai 2015 Înscrierea  candidaților  pentru  probele  de  verificare  a cunoștințelor de 

limbă modernă sau maternă 

27-30 mai2015 Desfășurarea  probelor  de  verificare  a  cunoștințelor  de limbă modernă 

sau maternă 

Afișarea rezultatelor la probele de verificare a 

cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 

2 iunie 2015 Depunerea   contestațiilor   la   probele   de   verificare   a cunoștințelor 

de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest 

lucru  

Afișarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a 

cunoștințelor de limbă modernă sau maternă  

Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului 

București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a 

cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 

3-4iunie 2015 Ridicarea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care   

candidații   au   susținut   probele   de   verificare   a cunoștințelor de 

limbă modernă sau maternă 

9 iunie 2015 Depunerea de către candidații care au participat la probele de  verificare  

a  cunoștințelor  de  limbă  modernă  sau maternă a anexelor fișelor de 

înscriere la unitățile de învățământ gimnazial absolvite 

10 iunie 2015 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/ a municipiului 

București, în format electronic, către Centrul Național de Admitere, a 

listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor 

de limbă modernă sau maternăși a rezultatelor acestora la probe 

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul 
special 

15 mai 2015 Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi 

19 iunie 2015 Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile 
speciale pentru romi 

6-8 iulie 2015 Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi 

9-11 iulie 2015 Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special 

Prima etapă de admitere în învăţământul liceal  de stat pentru candidaţii din seria curentă, 
precum  şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii 

cursurilor anului şcolar 2015-2016  

3 – 7 iulie 2015 Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a 

VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a. 

Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a 

proveniţi din alte judeţe, la centrul special desemnat din judeţul pentru care 

solicită înscrierea 

3 - 7 iulie 2015 Introducerea în baza de date computerizată a datelor din  fişele de înscriere 
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4 – 8 iulie 2015 Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, 

corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor 

corectate din calculator 

9 iulie 2015 Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere 

la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei 

absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată 

Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni 

originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti 

10 iulie 2015 Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al 

municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere 

11 - 12 iulie 2015 Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de 

Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, 

transmiterea modificărilor la comisia naţională 

13 iulie 2015 Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor 

14 iulie 2015 Repartizarea computerizată în învăţământul liceal  de stat a absolvenţilor 

clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor 

anului şcolar 2015 - 2015 

15 iulie 2015 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii 

repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în 

unităţile de învăţământul liceal  de stat din judeţ/municipiul Bucureşti 

15 iulie 2015 Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal  a listei candidaţilor 

repartizaţi în acea unitate 

16 iulie -24 iulie 

2015 

Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost 

repartizaţi  

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal  de stat pentru candidaţii din seria curentă, 

precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii 

cursurilor anului şcolar 2015 - 2016 

15 iulie 2015 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau 

probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

16-17 iulie 2015 Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor 

de limbă modernă ori de limbă maternă 

18 iulie 2015 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor 

contestaţii 

15 - 20 iulie 2015 Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la 

prima repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi 

nerepartizaţi după prima etapă a admiterii  

20 iulie 2015 Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la 

liceele/clasele care organizează probe de aptitudini 

Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de 

verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă 

15-21 iulie 2015 Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea 

eventualelor erori 

22 iulie 2015 Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al 

municipiului Bucureşti şi la Centrul Naţional de Admitere 
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23 iulie 2015 Repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii 

23 iulie 2015 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere 

a listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, 

repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de 

învăţământul liceal  de stat 

Afişarea de către fiecare unitate de învăţământ liceal  de stat a listei 

candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă 

23 -24 iulie 2015 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care au fost repartizaţi 

candidaţii din etapa a doua 

24 iulie 2015 Transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal  de stat a situaţiei 

locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în cele două 

etape ale admiterii 

27-30 iulie 2015 Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale 

ivite după cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării 

candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a 

candidaţilor care nu au participat la primele două repartizări computerizate. 

A treia etapă de admitere în învăţământul liceal  de stat, pentru candidaţii din seria curentă, 

precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii 

cursurilor anului şcolar 2015 - 2016 

1 august 2015 Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de 

verificare a cunoştinţelor  de limbă modernă ori maternă 

31 august 2015 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau 

probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

1-2 septembrie 2015 Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor  de 

limbă modernă sau maternă 

3-4 septembrie 2015 Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio 

repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au 

înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia 

şcolară ulterior etapelor anterioare 

7 septembrie 2015 Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării 

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă  

1 mai 2015 Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile 

anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului 

şcolar 2015 - 2016 

15 iulie 2015 Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă 

redusă pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 

ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 - 2016 

21-22 iulie 2015 Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din 

seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii 

cursurilor anului şcolar 2015 - 2016 

22-24 iulie 2015 Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 

ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 – 2016, pe locurile 

de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă 
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OFERTA EDUCAŢIONALĂ – ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL 

curs de zi pentru anul şcolar 2015-2016 conform Planului de şcolarizare aprobat de M.E.C.Ș. 
 

Nr. 

Crt. 

Liceul / Colegiul, 

Localitatea, profilul, domeniul de pregătire, specializarea 
Cod 

Limba 

de predare 

Locuri 

clasa 

a IX-a, Zi 

Locuri 

speciale 

rromi 

Ultima medie 

Admitere 

2014 

Date identificare 

şcoli 

1.  COLEGIUL NAŢIONAL „ALEXANDRU PAPIU ILARIAN” TÎRGU MUREŞ 

 -Matematică-informatică - intensiv informatică 108 R 28  9,19 
Str. Bernady 

Gyorgy  

 nr. 12, loc. Tg. 

Mureş  
 tel./fax.: 0365 – 

882831 

REAL 

-Matematică-informatică - bilingv engleză (probe de verificare) 109 R 28  9,52 

-Ştiinţe ale naturii 110 G 28  4,84 

-Ştiinţe ale naturii 
111 

R 28  
9,33 

-Ştiinţe ale naturii - intensiv engleză  R 28  

UMAN 
-Ştiinţe sociale - intensiv germană 

112 
R 28  

8,32 
-Ştiinţe sociale - intensiv engleză  R 28  

2.  LICEUL TEORETIC „BOLYAI FARKAS” TÎRGU MUREŞ 

REAL 

-Matematică-informatică - intensiv engleză  
204 

M 28  
8,18 

Str. Bolyai nr. 3, 

 loc. Tg. Mureş  

tel. 0365 – 882749  

 

-Matematică-informatică - intensiv informatică M 28  

-Ştiinţe ale naturii - intensiv engleză 

205 

M 28  

8,43 -Ştiinţe ale naturii - intensiv engleză - germană M 28  

-Ştiinţe ale naturii M 28  

UMAN 
-Ştiinţe sociale - intensiv germană - italiană 

206 
M 28  

8,14 
-Ştiinţe sociale - intensiv engleză  M 28  

3.  LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC TÎRGU MUREŞ       

VOCAȚIONAL -Teologic - cultul romano-catolic (probe de aptitudini) - M 28  - Str. Mihai Viteazul 

nr. 15, Tg. Mureş 

tel 0365-882749 
REAL -Ştiinţe ale naturii - intensiv engleză - germană 196 M 28 

 
- 

4.  COLEGIUL NAŢIONAL „UNIREA” TÎRGU MUREŞ 

REAL 

-Matematică-informatică - intensiv informatică 121 R 28  9,40 
Str. Mihai Viteazul 

nr. 17,  

loc. Tg. Mureş  

 tel. 0365 - 882779  

fax: 0365- 882779 

-Ştiinţe ale naturii - intensiv engleză 
122 

R 28  9,45 

-Ştiinţe ale naturii - intensiv germană R 28  - 

UMAN 

-Ştiinţe sociale - intensiv engleză 123 M 28  7,68 

-Ştiinţe sociale - intensiv engleză  124 R 28  8,94 

-Filologie - bilingv engleză (probe de verificare) 120 R 28  7,04 
Notă:  Nu vor putea fi înscrişi, la clasele cu predare în regim bilingv, decât acei candidaţi care au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă. 
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Nr. 

Crt. 

Liceul / Colegiul, 

Localitatea, profilul, domeniul de pregătire, specializarea 
Cod 

Limba 

de predare 

Locuri 

clasa 

a IX-a, Zi 

Locuri 

speciale 

rromi 

Ultima medie 

Admitere 

2014 

Date identificare şcoli 

5.  LICEUL VOCAȚIONAL DE ARTA TÎRGU MUREȘ 

MUZICĂ 
-Instrumentist/corist (probe de aptitudini ) - R 20 1 6,71 

Str. Revoluţiei nr. 9, 

 loc. Tg. Mureş  

tel. 0365 - 882693,  

fax: 0365 - 882687 

-Instrumentist/corist (probe de aptitudini ) - M 20 1 5,70 

TEATRU 
-Arta actorului/instructor de teatru (probe de aptitudini ) - R 8  5,96 

-Arta actorului/instructor de teatru (probe de aptitudini ) - M 8  6,12 

ARTE 

VIZUALE 

-Tehnician pentru tehnici artistice (probe de aptitudini ) - R 20  6,06 

- Desenator tehnic pentru arhitectură și design (probe de aptitudini)  - R 8 1 6,24 

-Tehnician pentru tehnici artistice (probe de aptitudini ) - M 20  6,07 

- Desenator tehnic pentru arhitectură și design (probe de aptitudini) - M 8 1 6,07 

6.  LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „SZÁSZ ADALBERT” TÎRGU MUREȘ 

SPORTIV 
-Instructor sportiv ( probe de aptitudini ) - R 56  6,69 Str. Pavel Chinezu nr. 9 A,  

loc. Tg.Mureş, tel./fax:0365 – 882518 -Instructor sportiv ( probe de aptitudini ) - M 56  7,98 

7. 7 LICEUL VOCAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” TÎRGU MUREȘ 

PEDAGOGIC 

- Învăţător - Educatoare (probe de aptitudini ) - R 56 3 7,87 
Str. Al. Papiu Ilarian nr.37, 

loc. Tg. Mureş 

tel./ fax: 0365 - 882694 

 

- Învăţător - Educatoare (probe de aptitudini ) - M 28 2 7,32 

- Educator – puericultor (probe de aptitudini ) - M 28 2 - 

UMAN 
- Ştiinţe sociale  - intensiv engleză  223 R 28  7,23 

- Ştiinţe sociale - intensiv germană 222 M 28  7,53 

8.  LICEUL VOCAȚIONAL REFORMAT TÎRGU MUREȘ 

UMAN - Ştiinţe sociale - intensiv engleză 225 M 28  7,72 Str. Bolyai nr. 3, 
loc. Tg. Mureş, tel. 0365 – 730919 VOCATIONAL -Teologic - cultul reformat  (probe de aptitudini) - M 28  6,72 

9.  COLEGIUL ECONOMIC „ TRANSILVANIA”  TÎRGU MUREȘ 

SERVICII 

Str. Călimanului  nr. 1, 

loc. Tg. Mureş, 

tel. : 0365 -882796, 

Fax: 0365- 730975 

Comerț - Tehnician în activități de comerț 105 R 28 2 - 

Economic 
- Tehnician în activităţi economice  

106 
R 56 4 

8,08 
- Tehnician în administraţie  R 28 2 

Turism şi 

alimentaţie 
- Tehnician în turism 107 R 56 4 7,31 

Notă:  1. Nu vor putea fi înscrişi, la clasele cu predare în regim bilingv, decât acei candidaţi care au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă. 
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Nr. 

Crt. 

Liceul / Colegiul, 

Localitatea, profilul, domeniul de pregătire, specializarea 
Cod 

Limba 

de predare 

Locuri 

clasa 

a IX-a, Zi 

Locuri 

speciale 

rromi 

Ultima 

medie 

Admitere 

2014 

Date identificare şcoli 

10.  COLEGIUL AGRICOL „TRAIAN SĂVULESCU” TÎRGU MUREȘ 

SERVICII 

Str. Călăraşilor  nr. 108,  

loc. Tg. Mureş,  

tel./ fax: 0365 - 882792 

Economic 
-Tehnician în activități economice 

102 
R 28 1 

6,23 
-Tehnician în administrație R 28 2 

RESURSE NATURALE ŞI  PROTECŢIA MEDIULUI 

Agricultură 
-Tehnician veterinar  

101 
R 28 2 

3,44 
-Tehnician în agroturism R 28 2 

Industria 

alimentară 
-Tehnician în industria alimentară 103 R 28 2 5,79 

Protecţia mediului -Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 104 R 28 2 5,13 

11.  LICEUL TEHNOLOGIC „AVRAM  IANCU” TÎRGU MUREȘ 

TEHNIC 

Str. Gheorghe Doja  nr. 13, 

loc. Tg. Mureş 

tel./ fax:  0365 -882487 

Industrie textilă şi 

pielărie 
-Tehnician designer vestimentar 133 R 28 1 3,73 

SERVICII 

Comerţ -Tehnician în activităţi de comerţ  131 M 28 2 6,00 

12.  LICEUL TEHNOLOGIC „ELECTROMUREŞ” TÎRGU MUREȘ 

SERVICII 

str.Livezeni nr.5, 

loc. Tg.Mureș, 

tel. 0365-730969, 

fax. 0365-730966 

Economic  -Tehnician în activităţi economice  139 M 56 4 6,92 

Turism şi 

alimentaţie 

-Tehnician în hotelărie 144 R 28 2 6,57 

-Tehnician în hotelărie 143 M 28 2 6,88 

TEHNIC 

Electronică 

automatizări 

-Tehnician în automatizări 
142 

R 28 1 
6,29 

-Tehnician operator tehnică de calcul R 28 1 

-Tehnician în automatizări 141 M 28 1 6,66 

Electric  -Tehnician în instalaţii electrice 140 R 28 1 3,50 
Notă: 1. Nu vor putea fi înscrişi, la clasele cu predare în regim bilingv, decât acei candidaţi care au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă. 
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Nr. 

Crt. 

Liceul / Colegiul, 

Localitatea, profilul, domeniul de pregătire, specializarea 
Cod 

Limba 

de 

predare 

Locuri 

clasa 

a IX-a, 

Zi 

Locuri 

speciale 

rromi 

Ultima 

medie 

Admitere 

2014 

Date identificare şcoli 

13.  LICEUL TEORETIC „GHEORGHE MARINESCU” TÎRGU MUREȘ 

REAL 
-Ştiinţe ale naturii - intensiv engleză 

207 
R 28 2 

7,59 
Str. Ghe. Marinescu  nr.15, 

Tg. Mureş 

tel./fax: 0365 - 882498 

-Ştiinţe ale naturii R 28 1 

UMAN -Ştiinţe sociale 208 R 28  - 

14.  

LICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE ŞINCAI” TÎRGU MUREȘ 

TEHNIC 

Str. Şurianu  nr. 1, 

Tg. Mureş, 

tel. 0365 – 730962 

fax. 0365 – 730962 

Mecanică  

-Tehnician proiectant CAD 146 M 28 1 - 

-Tehnician proiectant CAD - intensiv engleză 
147 

R 28 1 
3,27 

-Tehnician transporturi R 28 1 

SERVICII 

Turism şi alimentaţie - Tehnician organizator Banqueting 148 M 28 2 5,46 

- Tehnician organizator Banqueting 149 R 28 2 3,25  

15.  LICEUL TEHNOLOGIC „TRAIAN  VUIA” TÎRGU MUREȘ 

TEHNIC 

Str. Ghe. Doja  nr. 102, 

loc. Tg. Mureş, 

tel. 0365 - 730972, 

fax. . 0365 - 730973 

Electric 
-Tehnician electrician electronist auto 177 M 28 1 2,83 

-Tehnician electrician electronist auto 178 R 28 1 4,22 

SERVICII 

Estetica și igiena 

corpului omenesc 

-Coafor stilist 179 M 28 2 - 

-Coafor stilist 180 R 28 2 - 

16.  LICEUL TEHNOLOGIC „ION VLASIU” TÎRGU MUREȘ 
TEHNIC 

Str. Ghe. Marinescu  nr.62,  

loc. Tg. Mureş, 

Tel. 0365-730990 

Chimie industrială -Tehnician chimist de laborator 153 R 14  - 

Fabricarea 

produselor din lemn 
-Tehnician în prelucrarea lemnului 154 M 28 2 - 

Mecanică 
-Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă 

numerică 
155 R 14 1 - 

 
Notă:  1. Nu vor putea fi înscrişi, la clasele cu predare în regim bilingv, decât acei candidaţi care au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă. 
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Nr. 

Crt. 

Liceul / Colegiul, 

Localitatea, profilul, domeniul de pregătire, specializarea 
Cod 

Limba 

de 

predare 

Locuri 

Clasa 

a IX-a, Zi 

Locuri 

speciale 

rromi 

Ultima 

medie 

Admitere 

2014 

Date identificare şcoli 

17.  COLEGIUL NAŢIONAL „MIRCEA ELIADE” SIGHIŞOARA 

UMAN 
- Filologie – intensiv engleză - germană 113 M 28  4,17 

Str. 1 Decembrie 1918  

 nr. 31, 

loc. Sighişoara, 

Tel. 0265- 771375 

Fax. 0265 -772396 

- Filologie - intensiv engleză  114 R 28  7,33 

REAL 

- Matematică-informatică – intensiv informatică 116 R 28  7,77 

- Matematică-informatică – intensiv informatică 115 M 14  5,89 

- Ştiinţe ale naturii 118 M 14  5,99 

- Ştiinţe ale naturii 119 R 28  7,00 

SPORTIV - Instructor sportiv (probe de aptitudini) - R 28  6,98 

18.  LICEUL TEORETIC „JOSEPH HALTRICH” SIGHIŞOARA 

REAL 

- Matematică-informatică 212 R 28  4,90 

Str. Scării  nr.5 - 6,  

loc. Sighişoara   

Tel/fax: 0265-772789 

- Matematică-informatică intensiv informatică 211 G 28  6,53 

- Ştiinţe ale naturii 213 R 28 2 5,94 

UMAN 
- Filologie – intensiv engleză  210 R 28  6,06 

- Filologie – intensiv engleză 209 G 28  6,22 

19.  LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SIGHIŞOARA 

SERVICII 

Str. I. Chendi  nr. 7 , 

loc. Sighişoara, 

tel/fax 0265 - 772663 

Economic - Tehnician în activităţi economice 192 R 28 2 2,94 

Turism şi alimentaţie - Tehnician în turism 194 R 28 2 3,99 

TEHNIC 

Electric - Tehnician electrician electronist auto 193 R 28 2 2,75 

20.  LICEUL TEHNOLOGIC NR.2 SIGHIŞOARA – structură a  LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SIGHIŞOARA 

TEHNIC Str. Tache Ionescu  nr. 18, 

3050  loc. Sighişoara , 

Tel/fax: 0265 – 771742, 
Mecanică - Tehnician proiectant CAD 195 R 28 2 - 

 
Notă:  1. Nu vor putea fi înscrişi, la clasele cu predare în regim bilingv, decât acei candidaţi care au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă. 
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Nr. 

Crt. 

Liceul / Colegiul, 

Localitatea, profilul, domeniul de pregătire, specializarea 
Cod 

Limba 

de predare 

Locuri 

clasa 

a IX-a, Zi 

Locuri 

speciale 

rromi 

Ultima 

medie 

Admitere 

2014 

Date identificare şcoli 

21.  LICEUL TEHNOLOGIC „LUCIAN  BLAGA” REGHIN  

REAL 
- Matematică-informatică – intensiv engleză  160 R 28  7,84 

Str. Vânătorilor nr. 29, 

loc. Reghin, 

tel. 0265 – 521116, 

fax: 0265 – 512834 

- Științe ale naturii - intensiv engleză - germană 163 R 28  6,54 

UMAN 

- Filologie - bilingv engleză (probe de verificare) 159 R 28  5,80 

- Filologie  158 M 14  4,34 

- Ştiinţe sociale 165 R 28  7,04 

- Ştiinţe sociale 164 M 14  - 

SERVICII 

Turism şi 

alimentaţie 

- Tehnician în turism   162 R 28 2 5,93 

- Tehnician în turism 161 M 14 1 3,92 

Economic - Tehnician în activități economice 157 M 14 1 -  

22.  LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU  MAIOR” REGHIN  

REAL 

- Matematică-informatică 171 R 28  5,50 

Str. Gării  nr. 20, 

loc. Reghin, 

tel. 0265 – 512706, 

fax: 0265 – 513382 

- Matematică-informatică 170 M 14  7,60 

- Ştiinţe ale naturii 173 R 28 2 7,55 

- Ştiinţe ale naturii 172 M 14  6,48 

TEHNIC 

Electronică automatizări - Tehnician operator tehnică de calcul 168 R 28 2 7,00 

Electric  - Tehnician în instalaţii electrice 167 R 28 2 5,64 

SERVICII 

Economic - Tehnician în administraţie 166 R 28 2 7,22 

UMAN - Filologie – intensiv franceză 169 R 28  -  

23.  LICEUL TEHNOLOGIC „IOAN BOJOR” REGHIN  

SERVICII  

Str. Râului  nr. 16,  

loc. Reghin , 

tel./ fax: 0365 –410936 

 

Comerț - Tehnician în activităţi de comerț 150 R 28 2 - 

Turism şi alimentaţie - Tehnician în gastronomie 152 R 28 2 5,25 

RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

Industria alimentară - Tehnician în industria alimentară 151 R 28 2 4,72 
 
Notă:  1. Nu vor putea fi înscrişi, la clasele cu predare în regim bilingv, decât acei candidaţi care au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă. 
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Nr. 

Crt. 

Liceul / Colegiul, 

Localitatea, profilul, domeniul de pregătire, specializarea 
Cod 

Limba 

de 

predare 

Locuri 

clasa 

a IX-a, Zi 

Locuri 

speciale 

rromi 

Ultima medie 

Admitere 

2014 

Date identificare şcoli 

24.  LICEUL TEORETIC „ANDREI BÂRSEANU” TÂRNĂVENI  

REAL - Ştiinţe ale naturii 199 M 28  3,70 
Str. Republicii  nr. 15, 

loc. Târnăveni , 

tel. 0265 - 446150, 

fax: 0265 - 446149 

- Ştiinţe ale naturii 200 R 56 2 7,28 

UMAN - Filologie  197 M 28  4,87 

- Filologie 198 R 28  7,02 

- Ştiinţe sociale  201 R 28  6,47 

25.  COLEGIUL TEHNIC TÂRNĂVENI  

SERVICII 

Str. Republicii  nr. 30, 

loc. Târnăveni , 

tel./ fax 0265 - 446003, 

 

Economic - Tehnician în administraţie  126 R 28 2 6,10 

RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

Protecţia mediului - Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 128 R 28 2 5,58 

TEHNIC 

Electric - Tehnician în instalații electrice 127 R 28 2 - 

26.  LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT 

REAL - Ştiinţe ale naturii 185 R 28 2 7,16 

Str. M. Eminescu nr. 9 , 

loc. Iernut , 

tel. 0265 - 471420, 

TEHNIC 

Electric - Tehnician în instalații electrice 184 R 28 2 5,37 

SERVICII 

Comerț - Tehnician în activități de comerț 183 R 28 2 - 

27.  LICEUL TEHNOLOGIC NR.1  LUDUŞ 

REAL 

- Matematică-informatică 188 R 28  6,87 

Str. Crinului nr. 2, 

localitatea Luduş , 

tel. 0265 – 411366, 

fax: 0265 – 413450 

- Ştiinţe ale naturii 
191 

R 28  
6,99 

- Ştiinţe ale naturii – intensiv engleză R 28  

- Ştiinţe ale naturii 190 M 28  6,29 

UMAN - Filologie  187 R 28  7,45 

TEHNIC 

Electric - Tehnician în instalaţii electrice 186 R 28 2 6,04 

Mecanică - Tehnician mecatronist 189 R 28 2 5,24 
 

Notă:  1. Nu vor putea fi înscrişi, la clasele cu predare în regim bilingv, decât acei candidaţi care au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă.  
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Nr. 

Crt. 

Liceul / Colegiul, 

Localitatea, profilul, domeniul de pregătire, specializarea 
Cod 

Limba 

de predare 

Locuri 

clasa 

a IX-a, Zi 

Locuri 

speciale 

rromi 

Ultima 

medie 

Admitere 

2014 

Date identificare şcoli 

28.  LICEUL TEHNOLOGIC „DOMOKOS KAZMER” SOVATA   

REAL - Matematică-informatică intensiv engleză  136 M 28  5,11 Str. Principală nr. 34, 

localitatea Sovata, 

tel. 0365 – 082448 

 fax.0265 -  570219 

 

UMAN - Științe sociale 138 R 28  4,05 

SERVICII 

Turism şi alimentaţie - Tehnician în turism  137 M 28 2 5,51 

Comerț - Tehnician în activități de comerț 135 M 28 2 - 

29.  LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE NETEA” DEDA 

TEHNIC Str. Principală  nr. 422, 

loc. Deda, 

tel/fax: 0265 – 556350 

Fabricarea 

produselor din lemn 
- Tehnician în prelucrarea lemnului 182 R 28 2 4,61 

30.  COLEGIUL SILVIC GURGHIU 

RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI Str. Republicii   nr. 4, , 

loc. Gurghiu , 

tel/fax: 0265 – 536004 
Silvicultură -Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere 125 R 56 4 4,51 

31.  LICEUL TEHNOLOGIC „BOCSKAI ISTVAN” MIERCUREA NIRAJULUI 

REAL - Ştiinţe ale naturii – intensiv engleză 203 M 28 2 4,99 Str. Nirajului  nr. 3, 

loc. Miercurea Niraj, 

tel/fax:  0265 – 576057 
UMAN - Filologie – intensiv germană 202 M 28 

2 
3,56 

32.  LICEUL TEORETIC „SAMUIL MICU” SĂRMAŞU 

REAL - Ştiinţe ale naturii 216 R 56 2 3,14 Str. Republicii   nr. 98, 

loc. Sărmaşu, 

tel. 0265 - 421262,  

fax: 0265 - 421264 

UMAN - Filologie 214 R 56 2 3,46 

TEHNIC 

Mecanică - Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii 215 R 28 2 2,40 

33.  LICEUL TEHNOLOGIC „SFÂNTUL GHEORGHE” SÂNGEORGIU DE PĂDURE 

UMAN 
- Filologie 174 M 28 2 -  

- Filologie 175 R 28 2 3,67 Str. Unirii nr. 2, 

Loc. Sângeorgiu de Pădure 

Tel./ Fax.  0265-578306 

 

SERVICII 

Turism şi alimentaţie - Tehnician în gastronomie 176 M 28 2 4,01 
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 ÎNVĂŢĂMÂNT SERAL – LICEU 

Nr. 

Crt. Unitatea şcolară şi localitatea Profil/Domeniul Specializare/Calificarea profesională 
Limba de 

predare 
Nr. Locuri  

clasa a IX-a, seral 

1.  Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Tîrgu Mureş 
Tehnic / Industrie 

textilă și pielărie 
-Tehnician în industrie textilă R 28 

2.  Liceul Tehnologic „Gheorghe Şincai” Tîrgu Mureş Tehnic / Electric -Tehnician electrician electronist auto R 28 

3.  Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda Tehnic / Construcții -Tehnician în construcții și lucrări publice R 28 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ – LICEU 

Nr. 

Crt. Unitatea şcolară şi localitatea Profilul/ Domeniul 
Specializarea/ Calificarea 

profesională 

Limba de 

predare 
Nr. locuri clasa a IX-a, 

frecvenţă redusă 

1. Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Tîrgu Mureş Real Ştiinţe ale naturii R 28 

2. 
Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Tîrgu 

Mureş – structură a Liceului Tehnologic „Ion 

Vlasiu” Tîrgu Mureş 

Uman Ştiinţe sociale R 28 

 

CENTRUL SPECIAL DE ÎNSCRIERE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT SERAL ȘI CU FRECVENȚĂ REDUSĂ 

Centrul special de însciere pentru învățământ seral și cu frecvență redusă va funcţiona la Liceul Tehnologic „Gheorghe Şincai” Tîrgu 

Mureş, Tîrgu Mureș, Str. Şurianu  nr. 1,tel. 0365 – 730962, fax. 0365 – 730962 . 

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ  A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PARTICULAR 

AUTORIZATE SAU ACREDITATE, CARE ORGANIZEAZĂ ADMITERE IN CLASA A IX-A  

Nr. 

Crt. 
Liceul, localitatea şi profilul de pregătire 

Limba  

de predare 

zi, seral, 

frecvenţă 

redusă 

Locuri  

clasa a IX-a 
Date identificare şcoală 

1. 

LICEUL TEORETIC “DR. LIND” CÂMPENIŢA 

-Ştiinţe ale naturii R. Zi 28 loc. Câmpeniţa 

nr. 222  

 tel./fax 0265 – 324332  - Științe sociale R. Zi 28 
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OFERTA EDUCAŢIONALĂ  A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL  

– LICEU SI ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL - 

 

Nr. 

Crt. 
Unitatea şcolară şi localitatea 

Liceu/ 

Învățământ 

profesional 

Profil/Domeniul 
Specializare/Calificarea 

profesională 

Limba de 

predare 
Nr. locuri, 
clasa a IX-a 

1. 
Centrul Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă Nr. 3 SAM  Reghin 

Liceu 
Tehnic/Fabricarea produselor din 

lemn 

-Tehnician în prelucrarea 

lemnului 
R 12 

Învățământ 

profesional 

Tehnic/Fabricarea produselor 

din lemn 
- Tâmplar universal R 12 

Tehnic/Industria textilă și 

pielărie 

- Confecționer produse 

textile 
R 12 

 

Mențiuni: Aceste locuri nu participă la repartizarea computerizată! 

 
         Înscrierea candidaților pentru învăţământul special se va face la secretariatul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr. 3, SAM  

Reghin în perioada 9 – 11 iulie 2015, iar repartizarea acestora va avea loc în  data de 11 iulie 2015. 

 

       Condiţiile specifice de înscriere  - necesitatea unui Certificat de expertiză și orientare școlară/profesională eliberat de Comisia de Orientare 

Școlară ți Profesională din cadrul CJRAE Mureș. 

 

 

CENTRUL SPECIAL DE ÎNSCRIERE 

PENTRU CANDIDAŢII DIN ALTE JUDEŢE 

 

Centrul special de însciere pentru candidaţii proveniţi din alte judeţe va funcţiona la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean  Mureş, Tîrgu 

Mureș, str. Victor Babeş, nr. 11, tel. 0265 – 213779, fax 0265 – 218473, e-mail office@edums.ro . 

mailto:office@edums.ro
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PROBĂ DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ/MATERNĂ  

pentru admiterea în clasa a IX-a în clasele cu program bilingv de predare  

a unei limbi moderne de circulaţie internaţională  

Comisia Judeţeană de Admitere organizează pentru unităţile de învăţământ care au în 

structura lor clase cu predare în regim bilingv pentru admiterea în clasa a IX-a, o probă de 

verificare a cunoştinţelor de limbă modernă  în următoarele centre de testare stabilite de Comisia 

Judeţeană de Admitere: 

Nr. 

crt. 

Centrul în care se desfăşoară probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă 

Specializarea pentru care 

se susţin probele de 

verificare 

1. Colegiul Naţional ,,Unirea”, Tg. Mureş Limba şi literatura engleză 

2. Liceul Tehnologic "Lucian Blaga" Reghin Limba şi literatura engleză 

Rezultatele obţinute sunt valabile pentru orice unitate şcolară din judeţ cu clase cu 

predare în regim bilingv. 

 

 

Elevii care susţin proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maghiară maternă şi 

limbă germană maternă se vor prezenta în următoarele centre: 

Nr. 

crt. 

Centrul în care se desfăşoară probele de 

verificare a cunoştinţelor de limbă maternă 

Specializarea pentru care se 

susţin probele de verificare 

1. Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Tg.Mureş 
Limba şi literatura maghiară 

Limba şi literatura germană maternă 

2. 
Colegiul Naţional,, M.Eliade,, Sighişoara 

Limba şi literatura germană maternă 

 

PROBELE DE APTITUDINI 

PENTRU ADMITEREA IN LICEELE VOCATIONALE 

Probele de aptitudini se vor desfăşura în următoarele centre: 

Nr. 

crt. 
Centrul în care se desfăşoară probele de aptitudini 

Specializarea pentru care se 

susţin probele de aptitudini 

1. Liceul Vocaţional de Artă Tîrgu Mureş 

Instrumentist/corist  

Arta actorului/instructor de teatru 

Tehnician pentru tehnici artistice 

Desenator tehnic pentru  

arhitectură și design 

2. Liceul cu Program Sportiv " Szasz Adalbert " Tîrgu Mureş Sportiv-instructor sportiv 

3. Liceul Vocaţional Pedagogic "Mihai Eminescu” Tîrgu Mureş 
Educator-învăţător 

Educator – puericultor 

4. Liceul Teologic Romano-Catolic Târgu Mureş Teologic – cultul catolic 

5. Liceul Vocațional Reformat Tîrgu Mureş Teologic- cultul reformat   

6. Colegiul Naţional " Mircea Eliade” Sighişoara Sportiv-instructor sportiv 
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CALENDARUL TESTELOR DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR LA LIMBA 

MODERNĂ, MATERNĂ ŞI A PROBELOR DE APTITUDINI 

 

Centrul de testare 
Test de verificare / Proba de 

aptitudini 
Ora 

27 mai 2015 

- Colegiul Naţional „Mircea Eliade” 

Sighişoara 
Sportiv – instructor sportiv 

8.00 

- Liceul cu Program Sportiv „Szasz Adalbert” 

Târgu Mureş 

Sportiv – instructor sportiv 8.00 

- Liceul Vocaţional de Artă Târgu Mureş 

Muzică instrumentală, proba practică–recital 

(pentru specializarea Instrumentist/corist) 

 

Canto/ canto popular (pentru specializarea 

Instrumentist/corist) 

  

Arte plastice (pentru specializările tehnician 

pentru tehnici artistice și desenator tehnic pentru 

arhitectură și design) – proba I 

 

9.00 

 

10.00 

 

 

10.00 – 15.00 

- Colegiul Naţional „Mircea Eliade” 

Sighişoara 
Limba germană maternă 

9.00 

- Colegiul Naţional „Unirea” Târgu Mureş 

Limba engleză – proba scrisă 

 

Limba engleză – proba orală 

9.00 

 

10.00 

- Liceul Tehnologic „Lucian Blaga”Reghin 

Limba engleză – proba scrisă 

 

Limba engleză – proba orală 

12.00 

 

13.00 

- Liceul Vocațional Reformat Târgu Mureş 
Teologic – cultul reformat 13.00 

- Liceul Teologic Romano-Catolic Târgu 

Mureş 

Teologic – cultul romano-catolic 11.00 

- Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Târgu 

Mureş 

Limba maghiară maternă 

 

Limba germană maternă 

13.00 

28  mai 2015 

- Liceul Vocaţional de Artă Târgu Mureş 

Muzică instrumentală, proba teoretică – dicteu și 

solfegiu (pentru specializarea Instrumentist/corist) 

 

Probele de aptitudini pentru specializarea arta 

actorului/instructor de teatru 

 

Arte plastice (pentru specializările tehnician pentru 

tehnici artistice și desenator tehnic pentru 

arhitectură și design) – proba II 

9.00 

 

9.00 

 

10.00 – 15.00 

29 mai 2015 

- Liceul Vocaţional Pedagogic „Mihai 

Eminescu” Târgu Mureş 

Educator-învăţător 

 

 

Educator – puericultor 

9.00 
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ANEXĂ  

CRITERII GENERALE 

 de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat 

CAPITOLUL I 

Dispoziții generale 

   Art. 1. ̶   Elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat pot beneficia 

de burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. 

   Art. 2. ̶  Acordarea  burselor menționate la art.1 reprezintă o formă de sprijin material, vizând 

atât protecţia socială, cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi 

disciplină. 

   Art. 3. ̶  (1) Bursele se acordă din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care 

aparțin unitățile de învățământ preuniversitar, potrivit prevederilor art.105 alin.(2) din Legea 

educației naționale nr.1/2011. 

    (2) Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie. 

   Art. 4. ̶  Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de 

stat și numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului 

județean /consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București. 

 

CAPITOLUL II 

Criterii generale de acordare a burselor 

   Art. 5. ̶ Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul 

preuniversitar de stat, numite în continuare burse, sunt: burse de performanță, burse de merit, 

burse de studiu și burse de ajutor social. 

   Art. 6. ̶  (1) Bursele de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din 

cazurile următoare: 

a) au  obținut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor și concursurilor școlare 

naționale organizate de Ministerul Educației, Cercetării,Tineretului și Sportului, denumit în 

continuare MECTS;  

b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competițiile 

internaționale; 
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c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural - 

artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate 

de MECTS.  

(2) Lista olimpiadelor și concursurilor naționale, precum și lista competițiilor/concursurilor 

pentru care se acordă bursele de performanță menționate la alin.(1) va fi actualizată și va fi 

făcută publică de MECTS, anual, până la data de 1 octombrie. 

(3) Bursele de performanță obținute în baza prevederilor alin.(1) se acordă pe perioada anului 

şcolar care urmează  anului în care s-au obținut rezultatele menționate la alin.(1). 

   (4) În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă  nota la purtare într-un 

semestru este mai mică decât 10. 

   Art. 7. ̶  Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor de la cursurile cu frecvență din 

învățământul preuniversitar de stat, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură. 

   Art. 8. ̶  (1) Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile 

următoare: 

a) au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la 

purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii 

aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional;  

b) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare 

naționale organizate de MECTS; 

c)  au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural - 

artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate 

de MECTS.  

   (2) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin.(1) lit. a) se acordă începând cu 

semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, 

liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase ale 

învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional.  

   (3) Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obținute în baza prevederii alin.(1) lit. a) 

este revizuită semestrial, în funcţie de modificările intervenite în situația școlară a elevilor. 

   (4) Lista olimpiadelor și concursurilor naționale precum și a competițiilor/concursurilor 

cultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, pentru care se acordă 
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bursele de merit menționate la alin.(1) lit. b) sau lit. c) va fi actualizată și va fi făcută publică de 

MECTS, anual, până la data de 1 octombrie. 

   (5) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. b) sau lit. c) se acordă pe 

perioada anului şcolar care urmează  anului în care s-au obținut rezultatele menționate la alin.(1) 

lit. b) sau lit. c). 

   (6) În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă  nota la purtare este mai mică 

decât 10. 

   Art. 9. ̶  (1) Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu 

pe membru de familie pe ultimele 3 luni  cel mult egal cu salariul minim pe economie și care 

îndeplinesc simultan condițiile: au media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare în semestrul 

anterior celui în care se acordă bursa. 

   (2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în 

veniturile nete lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor. 

   Art. 10. ̶  Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în 

clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional, respectiv 

începând cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului primar, 

gimnazial, liceal sau profesional.  

   Art. 11. ̶  Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a 

familiei sau a susţinătorilor legali. 

   Art. 12. ̶ (1) Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite 

semestrial, în funcţie de modificările intervenite  în veniturile nete lunare ale familiei. 

   (2) Pot păstra bursa elevii promovaţi şi cu nota 10 la purtare. 

   Art. 13. ̶  Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi  înscriși la  cursurile 

cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat: 

   a) orfani de ambii părinți sau bolnavi de: TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare, 

ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale 

cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie 

gravă, boli imunologice, sau  infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau suferă de 

poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor; 

Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul 

specialist și  avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar. 
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   b) elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea 

să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu; 

   c) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii: 

   1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare 

de 50% din salariul minim net pe economie; 

   2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, 

şi de 40.000 mp, în zonele montane. 

   Art. 14. ̶ Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții/tutorii legal 

instituiți/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din 

unitatea de învăţământ, în termenul stabilit de aceasta, o cerere însoţită de acte care dovedesc 

dreptul de acordare a bursei de ajutor social. 

   Art. 15. ̶ (1) Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor 

depune acte doveditoare, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.  

   (2) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate 

veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia suplimentară 

pentru copii. 

   Art. 16. ̶ (1) Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, și elevilor de la 

cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe 

membru de familie nu depăşesc 75% din salariul minim net pe economie. 

   (2) Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor doveditoare ale 

veniturilor, prevăzute la art. 13. 

   (3) Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie să fie cel puţin egal cu cuantumul lunar 

al bursei de ajutor social. 

 

CAPITOLUL III 

  Dispoziții finale 

   Art. 17. ̶  Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe 

timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării 

profesionale şi pe perioada pregătirii practice.  

   Art. 18. ̶  (1) Un elev nu poate primi două burse  simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea 

cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp.  
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   (2) Prin excepție de la alin.(1), elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi și burse de 

performanță sau burse de merit. 

   (3) Elevii care se încadrează în prevederile alin.(2) și care au dreptul să primească atât bursă de 

performanță, cât și bursă de merit, trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe 

cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare.  

   Art. 19. ̶  Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare pentru elevii 

prevăzuţi la art. 13, în următoarele situaţii: 

    a) elevilor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt corigenţi 

la o singură disciplină de învăţământ şi au media anuală 10 la purtare; 

   b) absolvenţilor învățământului gimnazial care fac dovada că au fost admiși  în 

liceu/învățământ profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de învăţământ preuniversitar de 

stat; 

    c) elevilor declaraţi repetenţi din motive medicale, dovedite prin documente medicale. 

   Art. 20. ̶  (1) Criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, a burselor de merit, a 

burselor de studiu și a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administrație ale 

unităților de învățământ, în limitele fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării 

de către elevi a activităților școlare.  

   (2) Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, sexul, apartenenţa 

politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite, studiile 

efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse. 
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