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A. Dispoziţii generale 

 

Art. 1 Prezentul regulament conţine norme privind organizarea şi 
funcţionarea Seminarului Teologic Liceal Ortodox ,,Sf. Gheorghe” Botoșani, 
în conformitate cu  

• Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare,  

• Legea nr. 128/1997 – Statutul personalului didactic, cu 
modificările şi completările ulterioare, ordinul Ministrului 
Educaţiei şi Cercetării nr. 4747/16.10.2001, privind organizarea 
şi funcţionarea învăţământului preuniversitar 

•  Regulamentul pentru seminariile teologice ortodoxe liceale, 
aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române prin 
hotărârea nr. 5561 din 01.10/1997 şi de Ministerul Educaţiei 
Naţionale prin adresa nr. 19318 din 30.04/1998. 

•  Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților 
de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului 
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.079/31.08.2016 

•  Statutul elevului aprobat prin Ordinul ministrului Educaţiei 
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4742/10.08.2016 

• Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările 
ulterioare 

Art. 2  Liceele teologice ortodoxe fac parte din învăţământul teologic 
preuniversitar cu durata de şcolarizare de 4 ani – învăţământ la zi organizat 
pe 2 semestre. 

Art. 3 Potrivit art. 4 din cadrul Regulamentului pentru Seminariile 

Teologice Liceale Ortodoxe, învăţământul la acest nivel este coordonat de 
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Sfântul Sinod al B.O.R. prin Centrele Eparhiale şi de Ministerul Educației 

Naționale (MEN) prin Inspectoratele Şcolare Judeţene, potrivit 

regulamentelor aprobate de Ministerul Educaţiei. 

Art. 4 Seminarul Teologic Liceal Ortodox ,,Sf. Gheorghe” Botoșani 
funcţionează din anul 1993, beneficiind de toate alocările de fonduri 
necesare, din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) şi ale 
Consiliului local al municipiului Botoșani, fără diferenţiere, ca şi celelalte 
instituţii din reţeaua învăţământului de stat. Adresa este: Botoșani, str. 
Prieteniei nr. 2, cod poştal: 710077.  

Art. 5 Obiectivul principal al şcolii este însuşirea şi dobândirea 

cunoştinţelor umane cât şi cele specific teologice necesare ascendenţei în 

învăţământul universitar teologic şi nu numai, precum şi pentru realizarea 

profilului moral autentic al creştinului mărturisitor. Elevii secției de 

patrimoniu-cultural dobândesc pe lângă cunoștințele teologice și o formare 

spirituală adecvată, competențe privind pictura icoanelor ortodoxe. 

Art. 6 Şcoala funcţionează pe principiul subordonării ierarhice şi al 
ascultării canonice în ceea ce privește relația cu Biserica Ortodoxă 
(Arhiepiscopia Iașilor). Relația dintre Biserică și Ministerul Educației care se 
aplică și în prezentul regulament este stabilită prin Protocoplul dintre MEN, 
BOR și Secretariatul de Stat pentru culte, nr. 9217/29.05.2014. 

 

B. Structura organizatorică 

 

Art. 7  Structura organizatorică a Seminarului Teologic Ortodox,,Sf. 

Gheorghe” Botoșani cuprinde: 

- conducerea şcolii; 
- personalul didactic; 
- personalul didactic auxiliar; 
- personalul administrativ. 
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I. Conducerea şcolii 

 

Art. 8 Conducerea şcolii este constituită din director şi consiliul de 

administraţie. 

Art. 9 Directorul este numit prin ordinul ministrului/concurs, cu avizul 

Mitropoliei Moldovei și Bucovinei pe o perioadă de 4 ani. El exercită 

conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu 

responsabilităţile şi atribuţiile conferite de lege. 

Art. 10 Atribuţiile detaliate ale directorului, stabilite în baza legislaţiei în 

vigoare ( Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar, art. 19 – 23 ),  sunt prevăzute în fişa postului. 

 

Art. 11 Consiliul de administraţie (CA) are rol de decizie în domeniul 

administrativ, conform legislaţiei şcolare. El este format din 9 membri:  

- director  
- 3 cadre didactice titulare 
- 1 reprezentant al primarului 
- 2 reprezentanti ai Consiliului Local 
- 1 reprezentanti ai Comitetului de părinţi 
- 1 reprezentant al elevilor 
- 1 lider de sindicat cu statut de observator 
 

Art. 12 Componenţa Consiliului de Administraţie este validată de către 

consiliul profesoral. 

 

Art. 13 Membrii Consiliului de Administraţie coordonează şi răspund de 

domenii de activitate pe baza delegării de sarcini concrete stabilite de director, 

având în vedere următoarele sectoare: instructiv-educativ, duhovnicesc, 

financiar, extracurricular şi administrativ. 

 

Art. 14 Consiliul de Administraţie se întruneşte în şedinţe ordinare o 

dată pe lună, conform unui grafic stabilit la începutul anului şcolar şi în 

şedinţe extraordinare, atunci când este nevoie. 
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Art. 15 Consiliul profesoral (CP) este alcătuit din totalitatea 

personalului didactic de predare, titular şi suplinitor cu norma de baza în 

şcoală şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. 

 

Art. 16 Consiliul profesoral se întruneşte în şedinţe ordinare o dată pe 

lună sau ori de câte ori este nevoie, conform unui grafic stabilit la începutul 

anului şcolar. 

 

Art. 17 Consiliul elevilor (CE) este format din câte un reprezentant al 

fiecărei clase şi este condus de un preşedinte ales de către aceştia şi validat de 

către consiliul de administraţie. El are următoarele atribuții: 

a) Reprezintă și apără interesele și drepturile elevilor la nivelul unității 

de învățământ preuniversitar; 

b) Asigură comunicarea între elevi și cadrele didactice; 

c) Dezbate propunerile elevilor din școală și elaborează proiecte; 

d) Implică elevii în activitățile desfășurate; 

e) Propune modalități pentru a motiva elevii să se implice în activități 

extrașcolare; 

f) Se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, 

încercând să găsească soluții; 

g) Apără drepturile copilului și reclamă încălcarea lor; 

h) Contribuibe la îmbunătățirea stării disciplinare a școlii prin 

combaterea absenteismului, abandonului școlar, a delicvenței 

juvenile etc.); 

i) Veghează respectarea Regulamentului de ordine interioară a școlii și 

participă la elaborarea lui prin președintele consiliului; 

j) Inițiază, organizează și desfășoară activități extrașcolare; 

k) Sprijină proiectele și programele educative în care este implicată 

școalaM 

l) Organizează acțiuni în comunitate (strângere de fonduri pentru 

copiii cu nevoi speciale, acțiuni pe probleme de mediu etc.); 

m) Organizează serbări, evenimente culturale, concursuri, excursii; 
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n) Organizează noi alegeri pentru funcția de președinte, dacă Consiliul 

județean al elevilor semnalează faptul că acesta nu își îndeplinește 

atribuțiile. 

 

Art. 18 Consiliul elevilor sprijină conducerea şcolii în rezolvarea 

problemelor specifice ale elevilor, în conformitate cu legislaţia şcolară.  

 

Art. 19 Consiliul elevilor îşi desfăşoară activitatea sub directa 

coordonare a consilierului educativ. 

 
II. Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 

 

Art. 20 Personalul didactic din cadrul Seminarului Teologic Ortodox 

„Sf. Gheorghe” Botoșani trebuie să dea dovadă de o înaltă ţinută morală şi o 

foarte bună pregătire de specialitate. El se recrutează prin numire, pe bază de 

concurs organizat potrivit reglementărilor legale, cu binecuvântarea 

Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. 

 

Art. 21 Dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post la 

Seminarul Teologic Liceal Ortodox ,,Sf. Gheorghe” Botoșani, ca titular sau 

suplinitor, va cuprinde, pe lângă actele cerute de metodologia MEN, şi acordul 

special al Mitropolitului Moldovei și Bucovinei, atât pentru disciplinele 

teologice, cât şi pentru cele laice, conform Protocolului dintre Biserică și MEN. 

 

Art. 22 Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute în 

Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 84/1995 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar.  Conduita 

morală a profesorilor în Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Gheorghe” din 

Botoșani este reglementată prin Codul de etică al Seminarului Teologic 

Liceal Ortodox „Sf. Gheorghe” din Botoșani, parte a prezentului 

Regulament. 
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Art. 23 Personalul didactic are obligația de a anunța directorul unității în 

cazul semnalării, ivirii unor evenimente deosebite ce afectează negativ buna 
desfășurare a activităţii didactice sau imaginea şcolii şi vin în contradicţie cu 
legislaţia şi regulamentele în vigoare. Tratarea cu indiferenţă a unor astfel de 
evenimente se consideră ca nerespectare a prezentului regulament şi se 
sancţionează cu mustrare verbală.  
  
 Art. 24 Personalul didactic are obligaţia de a însoţi elevii la programul 

zilnic de rugăciune, iar în zilele de miercuri şi vineri, şi în zilele de sărbătoare 

la Sfânta Liturghie. Absentarea personalului didactic de la activităţile didactice, 

de la programul de rugăciune şi de la alte activităţi organizate şi anunţate din 

timp (consilii, întruniri, dezbateri etc. ) din alte motive decât cele medicale sau 

urgenţe majore se face doar cu aprobarea prealabilă a directorului, pe baza unei 

cereri de învoire. 

  

Art. 25 Absenţele nemotivate ale personalului didactic de la activităţile 

didactice, programul de rugăciune şi de la alte activităţi organizate şi anunţate 

din timp se sancţionează prin atenţionare în faţa Consiliului Profesoral sau prin 

diminuarea drepturilor salariale sau alte sancţiuni prevăzute de reglementări în 

vigoare. 

 

 Art 26 Personalul didactic are dreptul de a-şi susţine meritele 

profesionale şi de a solicita recompense materiale (premii) sau nemateriale 

(distincţii, zile suplimetare de concediu etc.). Aceste merite vor fi comunicate 

direcţiunii, la solicitarea acesteia, direct sau prin intermediul şefilor de catedră.  

  

Art 27 Profesorii diriginţi au datoria de a prelua la începutul anului şcolar 

de la administratorul şcolii, pe bază de proces verbal, sala de clasă şi inventarul 

ei, de a păstra sala şi mobilierul existent în bune condiţii. Identifică, cu sprijinul 

comitetelor de părinţi, posibili sponsori ai clasei sau ai şcolii. Sponsorizarea 

clasei sau a şcolii nu atrage după sine drepturi speciale pentru anumiţi elevi, cu 

excepţia dreptului de păstrare a unei săli de clasă pe parcursul unui ciclu de 

învăţământ, dacă s-au făcut investiţii în folosul şcolii.   
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Art. 28 Profesorii diriginţi verifică ţinuta elevilor, consemnează 

abaterile de la prevederile regulamentului şi comunică elevilor constatările 

făcute. Sondajele privind vestimentaţia elevilor pot fi realizate şi la solicitarea 

unui profesor sau la solicitarea direcţiunii.   

  

Art. 29 Profesorii care nu sunt diriginţi pot fi solicitaţi de către direcţiune 

în vederea îndeplinirii unor sarcini nedidactice în funcţie de nevoile şcolii, 

inclusiv pentru calitatea de profesor de serviciu pe şcoală. 

  

Art. 30 Profesorii au obligaţia de a avea la fiecare oră catalogul clasei în 

care să consemneze absenţele şi notele acordate elevilor. În paralel profesorul 

va avea o evidenţă personală a elevilor unde va face observaţiile şi notaţiile ce 

le consideră necesare în vederea justificării notelor acordate. Acesta constituie 

un document justificativ în cazul contestării notei de către elev. 

  

Art. 31 Profesorul răspunde de catalog pe toată durata orei de curs şi nu-

l poate  încredinţa elevilor. 

  

Art. 32 Documentele elevilor ce atestă motivarea absenţelor se păstrează 

la diriginte, un an de zile dar nu în catalogul clasei. 

  

Art. 33 Profesorul care desfăşoară la o clasă ultima oră de cursuri din ziua 

respectivă are obligaţia de a-i atenţiona pe elevi cu privire la curăţarea băncii şi 

a sălii. 

  

Art. 34 Documentele pe baza cărora se face scutirea de la educaţie fizică 

a elevilor le păstrează profesorul de educaţie fizică şi întocmeşte un registru de 

evidenţă.  

  

Art. 35 În cazul comiterii unei abateri disciplinare de către un elev, 

dirigintele acestuia are obligaţia de a informa în scris familia elevului. Această 

măsură trebuie să preceadă sancţionarea elevului. 
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Art. 36 Diriginții claselor la care se asigură manuale gratuite au obligația 

să țină gestiunea individuală şi nominală a manualelor. Manualele vor fi 

predate-primite pe bază de semnătură între diriginți şi persoana responsabilă 

din școală cu gestiunea manualelor. De asemenea manualele vor fi predate-

primite pe bază de semnătură între diriginte şi elevii clasei.  

 

Art. 37 Pe lângă sarcinile specifice, personalul didactic mai are 

următoarele îndatoriri: 

a) să efectueze serviciul pe şcoală conform unei planificări; 
b) să participe alături de elevi la slujbele ținute cu ocazia 

diferitelor sărbători în zilele de peste săptămână şi la 
programul zilnic de rugăciune. 

c) să însoțească grupele misionare ale elevilor atunci când este 
cazul. 

d) să respecte ora de curs şi pauza (ora de curs are durata de 50 
de minute şi pauza de 10 minute )  

 

Art. 38 Personalul didactic auxiliar este compus din secretar, 

contabil, administrator financiar patrimoniu bibliotecar și pedagog. Fiecare 

dintre aceștia îşi îndeplinește sarcinile conform legislației școlare și a fișei 

individuale a postului. 

 

Art. 39 Personalul nedidactic este compus din:  

- în școală, grădiniță şi internat (personal de îngrijire – curățenie, 
muncitor de întreținere, bucătărese, paznic etc.); 

 

Art. 40 Personalul nedidactic își îndeplinește sarcinile și atribuțiile 

conform normativelor în vigoare și a fișei postului. 
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III. Elevii 

 

Art. 41 Calitatea de elev la Seminarul Teologic Liceal Ortodox ,,Sf. 

Gheorghe” Botoșani se dobândeşte în urma unui examen de admitere de 

specialitate sau prin transfer de la o unitate şcolară similară sau cu profil 

diferit, în urma susţinerii examenelor de diferenţă. Transferul elevilor de la 

Seminarul Teologic Liceal Ortodox ,,Sf. Gheorghe” Botoșani se aprobă de 

către Consiliul de Administraţie în perioada vacanței mari sau a vacanței 

intersemestriale, conform reglementărilor în vigoare. 

 

Art. 42 Elevii teologi au statutul, drepturile şi îndatoririle prevăzute de 

Regulamentul elevilor şi de toate prevederile legale din învăţământul laic 

OMEC 4925/2005 * 06.07.2011, precum și de Regulamentul pentru seminariale 

teologice ortodoxe din Patriarhia Română și cele prevăzute în prezentul 

Regulament. 

Art. 43 Elevii   Seminarului Teologic Liceal Ortodox ,,Sf. Gheorghe” 

Botoșani sunt datori să respecte următoarele prevederi: 

- să apere credința ortodoxă și să contribuie la bunul nume al B.O.R. 
- prezența la cursuri și la programul liturgic este obligatorie; 
- să participe la activitățile obligatorii organizate de școală: programul 

religios zilnic, serviciile religioase din duminici şi sărbători, 
spovedania la unul dintre duhovnicii școlii, activități de practică 
liturgică omiletico-catehetică, cântare bisericească, ansamblu coral, 
activitate misionară şi altele; 

- să participe la slujba de duminică şi sărbători; 
- prezența la programul liturgic de duminică pentru elevii de la clasele 

cu profil teologie din oraș este obligatorie; 
- să nu publice articole în presă fără acordul direcțiunii; 
- să nu publice pe Internet imagini sau articole care să lezeze 

demnitatea dascălilor sau a colegilor, să denigreze imaginea școlii; 
- să aibă o comportare civilizată și conduită morală în conformitate cu 

învățătura ortodoxă; 
- să poarte uniforma stabilită de școală: tunică, pantalon clasic negru, 

vestă neagră și cămașă albă sau albastră ( atât băieții cât și fetele ); 
- este interzisă purtarea blugilor indiferent de culoare și a colanților, 

precum și a altor ținute indecente; 
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- să fie politicoşi, disciplinaţi în familie, în şcoală, pe stradă şi-n alte 
locuri publice; 

- să respecte personalul didactic, administrativ şi de serviciu al şcolii; 
- să nu frecventeze barurile, cazinourile şi să nu practice jocurile de 

noroc; 
- să nu dețină și să nu consume băuturi alcoolice, droguri, substanțe 

dopante și halucinogene şi să nu fumeze; 
- să nu aducă prejudiciu de imagine şcolii, dascălilor Seminarului; 
- să păstreze cu grijă toate bunurile şcolii. 
 

Art. 44 Intrarea şi ieşirea elevilor în şi din şcoală se face pe intrarea 

laterală, la începutul şi la sfârşitul programului. Se interzice ieşirea elevilor din 

şcoală în pauze şi în timpul programului. Ieşirea elevilor din şcoală în timpul 

programului se face în situaţii justificate şi cunoscute de diriginte ori 

direcţiune. 

 

Art. 45 Elevii care întârzie la ore sunt primiţi în clasă, iar în dreptul 

absenţei notate în catalog se adaugă menţiunea ,,i”. Se consideră întârziere 

sosirea elevului în primele 15 minute ale orei. Aceste absenţe pot fi motivate 

de către dirigintele clasei în acord cu articolul 30. Două întârzieri echivalează 

cu o absenţă.  

 

Art. 46 Motivările absenţelor, inclusiv cele justificate medical vor fi 

prezentate personal de către părinţi dirigintelui clasei în maxim 7 zile de la 

revenirea elevului la şcoală şi vor fi avizate de medicul şcolii. Părinţii pot învoi 

elevii maxim 3 zile ( 20 ore ) pe semestru. 

 

Art. 47 Elevii calificaţi la fazele naţionale ale olimpiadelor pe discipline 

sau interdisciplinare beneficiază de scutirea frecventării orelor din programul 

clasei timp de 2 săptămâni înainte de desfăşurarea olimpiadei, cu condiţia 

menţionării acestui fapt de către dirigintele elevului într-o anexă la catalogul 

clasei. Elevii respectivi au datoria de a clarifica cu fiecare profesor situaţia 

şcolară la fiecare disciplină, înainte de această perioadă. 
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Art. 48 Alte scutiri de frecvenţă ale unor elevi, în vederea pregătirii unor 

concursuri sau evenimente ce vizează interesul sau prestigiul şcolii se acordă 

numai cu aprobarea directorului şi în situaţii bine justificate. Dirigintele clasei 

are obligaţia menţionării  acestui fapt într-o anexă la catalog. 

 

Art. 49 În cazul scutirii de frecvenţă se recomandă ca pregătirea elevilor 

să se facă în şcoală.  

 

Art. 50 Elevii scutiţi de frecvenţă din motivele menţionate la articolele 

47 şi 48 nu se trec absenţi în catalog. 

 

Art. 51 În fiecare clasă, la iniţiativa dirigintelui, se constituie la începutul 

anului şcolar un consiliu care reprezintă clasa în relaţiile cu conducerea şcolii, 

numit consiliu de reprezentare al clasei. Din acesta fac parte 3 elevi desemnaţi 

de către diriginte. Rolul consiliului este de a asigura o comunicare operativă 

între conducerea şcolii şi elevi în cazul organizării unor acţiuni ce implică o 

participare de masă. Consiliul de reprezentare va participa la întrunirile 

colective convocate de direcţiunea şcolii având obligaţia de a comunica toate 

informaţiile cerute atât dinspre direcţiune spre clasă cât şi dinspre clasă spre 

direcţiune. În cazuri deosebite consiliul de reprezentare al clasei poate solicita 

o discuţie separată cu conducerea şcolii. Toate informaţiile transmise vor fi 

aduse şi la cunoştinţa diriginţilor sau consiliului profesoral, după caz. De 

asemenea,  consiliul de reprezentare al clasei este la dispoziţia dirigintelui 

pentru coordonarea unor activităţi ale clasei.  

 

Art. 52 În timpul excursiilor şcolare, comportamentul elevilor se supune 

aceloraşi reguli ca şi în şcoală.  
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IV. Evaluarea rezultatelor elevilor 

 

 Art. 53 Se constituie perioada de consolidare şi de evaluare semestrială 

a competenţelor, astfel:  

   - semestrul I     perioada 09.09.2019– 20.12.2019 

   - semestrul II    perioada 13.01.2020 – 12.06.2020 

 

 Art. 54 Profesorii sunt obligaţi să folosească toate instrumentele de 

evaluare prevăzute de regulament ori alte instrumente de evaluare aprobate 

de director. Pentru clasele a XI-a şi a XII-a, la obiectele cu o oră pe săptămână, 

o notă va fi acordată cu prioritate pe un proiect.  

 

 Art. 55 În vederea organizării notării ritmice a elevilor şi a consemnării 

notelor în catalog se stabilesc prin regulamentul intern următoarele termene 

de acordare a notelor: 

A) Semestrul I 
- la disciplinele cu o oră pe săptămână, prima notă/elev până în 

20.10.2019 şi a doua notă/elev până în 13.12.2019  
- la disciplinele cu 2-3 ore pe săptămână, prima notă/elev până în 

04.10.2019, a doua notă/elev până în 15.11.2019 şi a treia notă/elev până 
în 13.12.2019. 

B) Semestrul II 
-   la disciplinele cu o oră pe săptămână, prima notă/elev pâna în 
28.02.2020 şi a doua notă/elev până în 15.05.2020  
- la disciplinele cu 2-3 ore pe săptămână, prima notă/elev până în 

14.02.2020, a doua notă/elev până în 03.04.2020 şi a treia notă/elev 
până în 12.06.2020. 
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V. Drepturile                                                                                                                                                                                                

şi îndatoririle elevilor 

 

 Art. 56 Elevii au dreptul să utilizeze toate spaţiile şi mijloacele şcolare 

destinate procesului educativ. 

  

Art. 57 Toţi elevii au dreptul la un tratament respectuos din partea 

colegilor, precum şi a personalului angajat al şcolii. 

  

Art. 58 Elevii au obligaţia să aibă o comportare civilizată, să fie politicoşi 

în şcoală, în familie, pe stradă şi în locurile publice, inclusiv în relaţiile cu 

personalul angajat. 

  

Art. 59 Este interzisă alergarea pe coridoare, îmbrâncirea, piedica şi 

manifestările zgomotoase şi indecente în incinta şcolii. 

  

Art. 60 Se interzice frecventarea barurilor, cazinourilor şi participarea 

la jocurile de noroc.  

  

Art. 61 Violența verbală și fizică manifestată de elevi se sancționează cu 

scăderea notei la purtare în funcție de gravitatea acesteia sau cu eliminarea ori 

exmatricularea. 

   

Art. 62 Se interzice fumatul în perimetrul școlii ( clădiri și curte ). Elevii 

care vor fi găsiți fumând în școală vor fi sancționați, în funcție de gravitatea 

faptei. Astfel: 

- la prima abatere invitarea părinților la școală  
- La a doua abatere muncă în folosul școlii timp de 2 

săptămâni.  
- La a treia abatere scăderea notei la purtare. 
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Art. 63 Se interzice introducerea şi consumul de băuturi alcoolice în 
şcoală. Elevii care nu respectă această prevedere vor fi sancţionaţi cu 
exmatricularea. 

 

Art. 64 Se interzice introducerea de droguri în şcoală precum şi 

consumul de droguri în interiorul sau în afara şcolii. Elevii care nu respectă 

această prevedere vor fi sancţionaţi cu exmatricularea şi vor fi sesizate 

organele abilitate. 

 

Art. 65 Se interzice introducerea de substanţe iritante ori rău 

mirositoare în şcoală. Elevii care nu respectă această prevedere vor fi 

sancţionaţi cu exmatricularea. 

 

Art. 66 Elevii au datoria să păstreze cu grijă bunurile şcolii, să nu 

producă stricăciuni localului şi mobilierului. În caz că se constată deteriorări 

intenţionate de mobilier sau dispariţii de obiecte, elevii şi părinţii vor fi 

obligaţi să suporte cheltuielile de reparaţii şi de despăgubire a instituţiei. Dacă 

nu se descoperă vinovatul cheltuielile de reparaţii vor fi suportate la valoarea 

dublă de întreaga clasă. Deteriorarea intenţionată a aparaturii de laborator sau 

dereglarea intenţionată a calculatoarelor, reţelei de calculatoare din şcoală se 

va sancţiona în funcţie de gravitatea faptei, iar pagubele materiale se vor 

imputa vinovatului. 

 

  Art. 67 Se interzice păstrarea echipamentului sportiv în clase, de la o zi 

la alta. Echipamentul găsit va fi confiscat si predat familiei.  

 

Art. 68 Elevii trebuie să păstreze ordine şi curăţenie în toate încăperile 

şcolii, în clase, cabinete, laboratoare, coridoare, WC-uri şi curtea şcolii. Elevii 

care nu respectă curăţenia în şcoală, scriu pe mese, bănci, scaune, lovesc cu 

piciorul uşile vor fi convocaţi după ore la acţiuni suplimentare de curăţenie şi 

în funcţie de daunele produse vor suporta consecinţele materiale şi alte 

sancţiuni regulamentare. 
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Art. 69 La sfârşitul zilei de cursuri elevul îşi va curăţa banca. Elevii de 

serviciu pe clasă răspund de realizarea acţiunii de curățenie a clasei şi au 

obligaţia de a închide sala de clasa cu cheia.  

 

Art. 70 Se interzice utilizarea telefoanelor mobile, aparatelor foto sau de 

filmat în timpul cursurilor. Telefoanele mobile vor fi ţinute închise pe catedră. 

În cazul în care această prevedere va fi încălcată, bunurile vor fi confiscate şi 

înmânate părinţilor. Dacă abaterile persistă se va merge până la scăderea notei 

la purtare. 

 

Art. 71 După semnalul de intrare la ore, elevii aşteaptă în linişte la 

locurile lor şi nu pe coridoare intrarea profesorilor la ore. 

 

Art. 72 În timpul lecţiilor elevii sunt obligaţi să păstreze ordinea şi 

disciplina, să vorbească numai atunci când sunt solicitaţi sau când se anunţă 

pentru a interveni.  

 

Art. 73 Elevii care sunt surprinşi copiind în timpul tezelor sau altor 

lucrări primesc nota 1 la lucrarea respectivă, iar fapta lor poate fi sancţionată 

cu scăderea notei la purtare pe semestrul respectiv. 

 

Art. 74 Elevii sunt datori să aibă asupra lor carnetul de elev cu fotografie 

şi avizat prin semnătura dirigintelui şi ştampila şcolii. Carnetul de elev 

reprezintă documentul care atestă calitatea de elev al Seminarului Teologic 

Liceal Ortodox ,,Sf. Gheorghe” Botoșani în toate activităţile şcolare şi 

extraşcolare. 

 

Art. 75 Elevii cu note mai mici de 8 la Muzică bisericească, Tipic şi 

Liturgică, nu vor putea beneficia de aprobare pentru a merge la practică 

liturgică în parohii. 
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Art. 76 Elevii vor purta in mod obligatoriu uniforma specifica 

Seminarului la cursuri şi la programul liturgic. 

 

Art. 77 Este interzis ca elevii să manifeste atitudine necuviincioasă faţă 

de cadrele didactice, să folosească bătaia, înjurături pornografice, 

comportament indecent în timpul programului liturgic. Nerespectarea va 

atrage după sine scăderea notei la purtare. 

 

Art. 78 Elevilor le este interzis furtul. În caz contrar, se va aplica măsura 

exmatriculării. 

 

Art. 79  Este interzis ca elevii să poarte: barbă, mustaţă, plete, perciuni, 

obiecte de podoabe (cercei, inele, brăţări ), unghii mari colorate. Pentru 

încălcarea prezentei hotărâri se aplică măsura de reţinere a obiectelor 

respective şi scăderea notei la purtare. Este interzisă practicarea jocurilor de 

noroc în şcoală. 

 

Art. 80 Elevii au obligaţia de a păstra curăţenia în clase, fiecare fiind 

răşpunzător de perimetrul băncii sale. La finalul orelor de curs, elevii de servici 

pe clasă au sarcina de a verifica starea curăţeniei din sala de clasă.  

 

Art. 81 Este interzis consumul seminţelor în clase şi în curtea şcolii. În 

caz contrar, elevii care încalcă această regulă vor face curăţenie în sala de clasă 

timp de o săptămână. 

 

Art. 82 Elevii nu vor părăsi incinta şcolii decât cu bilet de voie aprobat 

de diriginte sau conducerea şcolii. 
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VI. Recompense acordate elevilor 

 

Art. 83 Pentru rezultatele deosebite obţinute la învăţătură şi purtare se 

acordă premii la sfârşit de an şcolar după cum urmează:  

- premiul I se acordă elevului care obţine media generală cea mai mare, 

dar nu mai mică de 9 şi la purtare media anuală 10. 

- premiul II se acordă elevului care obţine media generală imediat 

următoare mediei pentru premiul I, dar nu mai mică de 9 şi la purtare media 

anuală 10. 

- premiul III se acordă elevului care obţine media generală imediat 

următoare mediei pentru premiul II, dar nu mai mica de 9 şi la purtare media 

anuală 10. 

- menţiune se acordă elevilor care au obţinut următoarele 3 medii, dar 

nu mai mici de 8 şi la purtare media anuală 10. 

- menţiune specială se acordă elevilor sau colectivelor de elevi care au 

obţinut în anul şcolar respectiv rezultate remarcabile la anumite discipline de 

învăţământ, la activitatea practică şi în cercurile de creaţie, la concursurile 

sportive, precum şi fapte deosebite în interesul şcolii, al societăţii. 

Dacă doi sau mai mulţi elevi obţin la sfârşitul anului şcolar aceeaşi 

medie generală şi media 10 la purtare ei vor primi acelaşi premiu sau aceeaşi 

menţiune. 

 

Art. 84 Premiul de onoare al şcolii şi titlul de şef de promoţie se acordă 

unui singur elev din clasele terminale care a obţinut cea mai mare medie pe 

toată perioada ciclului de învăţământ, dar nu mai mică de 9 şi la purtare media 

anuală 10, care s-a distins prin aptitudini şi comportament deosebit.  

 

Art. 85 Pentru rezultate remarcabile obţinute în activitatea cercurilor 

ştiinţifice, în cadrul taberelor pe profiluri, la concursurile pe obiecte de studiu, 

elevii şi colectivele de elevi pot primi diplome, premii, medalii şi menţiuni 

potrivit regulamentelor de organizare şi funcţionare a acestor manifestări.  
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Art. 86 Elevilor premiaţi şi celor care au primit menţiuni li se acordă 

diplome, cărţi, alte obiecte de uz şcolar sau bani. 

 

VII. Sancţiuni aplicate elevilor 

 

Art. 87 Toate faptele care contravin regulamentelor şcolare precum şi a 

moralei creştine vor fi sancţionate cu pedepse. Acestea sunt: 

- observaţia individuală; 

- mustrarea în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului profesoral; 

- mustrare scrisă; 

- retragerea temporară sau definitivă a bursei; 

- eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile; 

- preavizul de exmatriculare; 

- exmatricularea. 

 

Art. 88 Observaţia individuală constă în dojenirea elevului. Sancţiunea 

se aplică de diriginte sau director. Ea poate să atragă sau nu şi alte sancţiuni 

disciplinare. 

 

Art. 89 Mustrarea în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului profesoral 

constă în dojenirea elevului şi sfătuirea acestuia să se poarte în aşa fel încât să 

dea dovadă de îndreptare, atrăgându-i-se atenţia că, dacă nu-şi revizuieşte 

comportamentul, i se va aplica o sancţiune mai severă. Sancţiunea este însoţită 

şi de o pedeapsă administrativă.  

 

Art. 90 Mustrarea scrisă constă în dojenirea elevului, în scris, la 

propunerea consiliului profesoral sau a directorului, de către diriginte şi 

director şi înmânarea documentului părinţilor sau tutorilor legali. Sancţiunea 

primeşte număr de înregistrare şi este însoţită de scăderea notei la purtare. 
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Art. 91 Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de director, 

la propunerea dirigintelui sau consiliului profesoral. Sancţiunea este însoţită 

de scăderea notei la purtare. 

 

Art. 92 Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile constă în 

substituirea activităţii obişnuite a elevului, pe perioada aplicării sancţiunii, cu 

o pedeapsă canonică la o mănăstire sau cu un alt fel de activitate în cadrul 

unităţii de învăţământ. Dacă elevul refuză să participe la aceste activităţi 

absenţele sunt considerate nemotivate şi se consemnează în catalogul clasei. 

Sancţiunea se comunică părinţilor sau tutorilor legali cu un număr de 

înregistrare şi confirmare de primire. Sancţiunea este însoţită de scăderea 

notei la purtare. 

 

Art. 93 Preavizul de exmatriculare se întocmeşte, în scris, de diriginte şi 

director pentru elevii care absentează nejustificat 20 de ore la diferite 

discipline de studiu sau 15% din totalul orelor la o singură disciplină, cumulate 

pe un an şcolar şi se înmânează părinţilor sau tutorilor legali sau elevului dacă 

acesta a împlinit 18 ani, sub semnătură. Sancţiunea este însoţită de scăderea 

notei la purtare. 

 

Art. 94 Exmatricularea constă în eliminarea elevului din unitatea de 

învăţământ în care acesta a fost înscris. Ea poate fi: 

- cu drept de reînscriere în anul următor în aceeaşi unitate de 

învăţământ şi în acelaşi an de studiu 

- fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ 

- exmatriculare din toate unităţile de învăţământ fără drept de 

reînscriere pentru o perioadă de timp.  

 

Art. 95 (1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor în 

aceeaşi unitate de învăţământ şi in acelaşi an de studiu se aplică elevilor 

pentru abateri grave ca : 

- distrugerea documentelor şcolare precum cataloage, foi matricole 

etc. 

- deteriorarea bunurilor din patrimoniul unităţii de învăţământ 
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- deţinerea şi consumarea în perimetrul unităţii de învăţământ şi în 

afara ei a drogurilor,  a băuturilor alcoolice, deţinerea ţigărilor şi fumatul 

- introducerea în perimetrul unităţii de învăţământ a oricăror tipuri 

de arme sau alte instrumente precum muniţie, petarde, pocnitori, spray-uri 

paralizante etc. care prin acţiunea lor pot afecta integritatea fizică şi psihică 

a celor aflaţi în instituţie. 

- posedarea şi difuzarea materialelor cu caracter obscen sau 

pornografic 

- jignirea şi agresivitatea în limbaj şi comportament a colegilor şi a 

personalului unităţii de învăţământ 

- împrumuturile de bani de la colegi sau cămătăria 

- acumularea a cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul 

orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină 

cumulate pe un an şcolar sau a 120 de absenţe motivate şi nemotivate. 

- orice altă faptă considerată ca atare de consiliul profesoral. 

(2) Sancţiunea se aprobă în consiliul profesoral, la propunerea 

dirigintelui, cu consultarea directorului. Dacă motivul sancţionării îl 

reprezintă absenţele nejustificate, aprobarea ei este condiţionată de emiterea 

anterioară a preavizului de exmatriculare. 

(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese verbale ale 

consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă al elevilor şi 

în registrul matricol. 

(4) Sancţiunea primeşte număr de înregistrare şi se comunică 

părintelui/tutorelui legal sau elevului dacă a împlinit 18 ani, sub semnătură, 

de către dirigintele clasei. 

(5) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6. 

 

Art. 96 (1) Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de 

învăţământ se aplică pentru abateri deosebit de grave apreciate ca atare de 

către consiliul profesoral. 

(2) Aplicarea sancţiunii se aprobă de către consiliul profesoral, la 

propunerea consiliului clasei sau a directorului. 
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(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese verbale ale 

consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul d evidenţă al elevilor şi 

în registrul matricol. 

(4) Sancţiunea primeşte număr de înregistrare şi se comunică 

părintelui/tutorelui legal sau elevului dacă a împlinit 18 ani, sub semnătură, 

de către dirigintele clasei. 

(5) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6. 

 

Art. 97 (1) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ fără drept 

de reînscriere pe o perioadă de timp se aplică elevilor pentru abateri deosebit 

de grave. 

(2) Aplicarea sancţiunii şi stabilirea duratei se face de către MEN, la 

propunerea motivată a consiliului profesoral. 

(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese verbale ale 

consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă al elevilor şi 

în registrul matricol. 

(4) Sancţiunea se comunică de către MEN, în scris, sub semnătură, 

părintelui/tutorelui legal sau elevului dacă a împlinit 18 ani. 

(5) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6. 

 

Art. 98 (1) Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la 

articolele 82-84 dă dovadă de un comportament ireproşabil pe o perioadă de 

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

prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, se poate 

anula. 

(2) Anularea este decisă de cel care a aplicat sancţiunea. 

 

Art. 99 (1) La fiecare 10 absenţe nejustificate din totalul orelor de studiu 

sau 10% absenţe nejustificate la o materie va fi scăzută nota la purtare cu un 

punct. Părinţii vor fi convocaţi la şcoală pentru a li se prezenta situaţia elevului 

şi a găsi soluţii ameliorative.  
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(2) Scăderea mediei anuale la purtare sub 7 atrage după sine repetarea 

anului.  

 

Art. 100 Furtul se pedepseşte cu exmatricularea. 

 

Art. 101 (1) Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii de 

învăţământ plătesc toate lucrările necesare reparaţiilor sau suportă toate 

cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate. 

 (2) Pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor primite gratuit, 

elevii înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător 

disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat, iar în caz de 

imposibilitate achită contravaloarea acestuia de 5 ori. 

(3) Pentru faptele prevăzute la aliniatele 1-3 elevii pot fi sancţionaţi în 

conformitate cu dispoziţiile art.82-85 din prezentul regulament. 

 

Art. 102 (1) Contestaţiile împotriva sancţiunilor prevăzute la art. 80-85 

se adresează în scris Consiliului de Administraţie al unităţii în termen de 5 zile 

de la aplicarea sancţiunii. 

(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea 

acesteia la secretariatul unităţii de învăţământ. 

(3) Hotărârea Consiliului de Administraţie este definitivă. 

 

Art. 103 Sancţiunea prevăzută la art 96 este definitivă şi poate fi 

contestată în conformitate cu dispoziţiile Legii contenciosului administrativ 

nr, 29/1990 cu modificările şi completările ulterioare. 
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VIII. Transferul elevilor 

 

Art. 104 Transferul elevilor din afara şcolii se face după cum urmează: 

a) în cadrul aceleiaşi specializări cu condiţia ca media anuală a elevului 

să fie cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită 

transferul, dar nu mai mică de media 7 şi nota la purtare 10. de asemenea se 

va da un test la una din disciplinele teologice de specialitate. Nota minimă 

admisă la fiecare test este 6. 

b) de la o specializare la alta cu condiţia ca media anuală a elevului să 

fie cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită 

transferul, dar nu mai mică de media 7 şi nota la purtare 10 şi prin susţinerea 

examenelor de diferenţă la disciplinele din trunchiul comun. De asemenea se 

va da un test la una din disciplinele teologice de specialitate. Nota minimă 

admisă la fiecare test este 6. 

 

Art. 105 Repartizarea elevilor care solicită transferul se va face în ordinea 

descrescătoare a mediilor notelor obţinute la examene şi teste şi în funcţie de 

opţiunile exprimate in cereri. 

 

IX. Desfăşurarea procesului de învăţământ 

(Organizarea activităţilor şcolare şi extraşcolare) 

 

Art. 106 Activităţile curriculare şi extracurriculare ale Seminarului sunt 

următoarele: 

- procesul instructiv-educativ; 

- programul religios; 

- practica liturgică; 

- activităţile misionare; 

- ansamblul coral; 

- alte activităţi specifice (cu caracter permanent sau ocazional) 
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Art. 109 Organizarea serviciului pe clasă: 

- se vor alege responsabili pentru menţinerea disciplinei în timpul 

orelor de curs şi în afara acestora; 

- se va alege reprezentantul elevilor care va coordona activităţile 

specifice; 

 

Art. 107 Cursurile se vor desfăşura după următorul program:  

- în fiecare zi de la ora 8 la ora 14 (15). Excepție fac zilele de miercuri 

pentru profilul Teologie Pastorală – clasele a IX-XII, și de joi, pentru profilul 

Teologie Patrimoniu, când orele de curs vor începe de la ora 9,00. 

- În cazul sărbătorilor religioase, orele de curs vor fi recuperate. 

 

Art. 108 Programul religios se desfăşoară în biserica şcolii. Acesta este 

stabilit de către Consiliul de Administraţie. 

 

Art. 109  Programul religios se va desfăşura după cum urmează: 

Luni, marţi, vineri:  

- 8,50 - 9,00 – rugăciunea de dimineaţa la care participă toate 
clasele;  

 
Miercuri:  

- 8,00 - 9,00 – Sf. Liturghie la care vor participa elevii de la 

Teologie Pastorală, toate clasele 

Joi: 

- 8,00-9,00 -  Sf. Liturghie la care vor participa elevii de la 

Teologie Patrimoniu Cultural, toate clasele 

Duminică:  10,00 – Sf. Liturghie la biserica parohială sau după caz 

în  misiune conform graficului aprobat de Consiliul de Administraţie 

 

Art. 110  Elevii vor participa la întregul program religios, fără nici o  

excepţie. 
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Art. 111 În cursul anului şcolar există săptămânile duhovniceşti ce conţin 

un program religios special care se desfăşoară în timpul celor două mari 

posturi (al Crăciunului şi al Paştilor). Acesta se stabileşte şi se afişează cu o 

săptămână înainte. Participarea este obligatorie pentru toţi elevii. 

 

Art. 112 Lipsa de la programul religios se consideră absenţă şi va fi 

sancţionată conform prevederilor prezentului regulament. 

 

 Art. 113 Activităţile misionare sunt: periodice şi ocazionale. Cele 

periodice se desfăşoară în colaborare cu centrul eparhial, după un program 

stabilit de sectorul misionar al Arhiepiscopiei, în timpul celor două mari 

posturi şi constau din cântare la strană şi cuvânt de învăţătură. 

 

 Art. 114 Activităţile misionare ocazionale se desfăşoară în funcţie de 

necesităţi. 

 

 Art. 115 Practica liturgică a elevilor se desfăşoară la paraclisul şcolii şi 

la unele biserici din oraş. Aceasta constă din omilii şi cateheze, fiind 

coordonată de profesorul de specialitate. 

 

 Art.116 Ansamblul coral se ţine în afara orelor de curs, după un 

program de 2-4 ore săptămânal, stabilit de dirijorul corului şi aprobat de 

consiliul de administraţie. Prezenţa la orele de ansamblu este obligatorie 

pentru toţi elevii selecţionaţi. 
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X. Compartimentele şcolii        

 

 Art. 117 Perimetrul şcolii cuprinde următoarele spaţii: 

- săli de clase 
- capela 
- bibliotecă 
- laborator de informatică 
- Centrul de documentare și informare (CDI) 
- birouri 
- centrala termică 
- utilităţi 

 

Art. 118 Sălile de clasă sunt destinate procesului de învăţământ. 

Acestea sunt repartizate la începutul fiecărui an şcolar în cadrul consiliului 

profesoral şi se află în administrarea colectivului de elevi şi a dirigintelui, care 

răspund de amenajarea şi întreţinerea spaţiului. 

Art. 119 Capela  este spaţiul în care se desfăşoară programul religios al 

elevilor, după un program stabilit; funcţionează sub supravegherea 

spiritualului şcolii, care răspunde şi de inventar. 

 

Art. 120 Curăţenia în capelă este întreţinută de elevii claselor a X-a, sub 

îndrumarea paraclisierilor. 

 

Art. 121 Ordinea în capelă: clasele a XII-a și a X-a, în partea stângă; 

clasele a XI-a si şi a IX-a, în partea dreaptă.  

 

Art. 122 Biblioteca este spaţiul care cuprinde fondul de carte al şcolii. 

 

Art. 123 Biblioteca se găseşte în grija unui bibliotecar angajat conform 

fişei postului. 

 

Art. 124 Biblioteca/ CDI deserveşte profesorii şi elevii Seminarului. 
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Art. 125 Biblioteca are legături de colaborare şi cu alte biblioteci şcolare 

din cadrul I.S.J. 

 

Art. 126 Cărţile se eliberează către cititori pentru sala de lectură sau 

acasă conform fişei de împrumut întocmită pe baza unui act de identitate. 

Durata maximă de împrumut este de 15 zile. 

 

Art. 127 Biblioteca funcţionează după următorul program: L – V: 10,00-

14,00. 

 

Art. 128 Laboratorul de informatică este spaţiul destinat pregătirii 

informatizate a elevilor la toate disciplinele. 

Art. 129 Toată aparatura care deserveşte laboratorul se găseşte în 

inventarul profesorului de informatică. 

 

Art. 130 Accesul în sală este permis elevilor numai în prezenţa unui 

cadru didactic în conformitate cu un program stabilit de conducerea şcolii. 

 

Art. 131 Alte spaţii (birouri, centrală termică) sunt destinate bunei 

desfăşurări a activităţii generale a şcolii. 

 

 

XI. Serviciul pe şcoală 
 

 Art. 132 Serviciul pe şcoală este asigurat de profesorii de serviciu şi de 

elevi şi se efectuează conform planificării  întocmite de direcţiune.  

 

 Art. 133 Profesorul de serviciu, dirigintele clasei nominalizate este 

coordonatorul echipei profesorilor de serviciu.  
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 Art. 134 Profesorii şi elevii de seviciu îşi încep activitatea de la ora 7,45 

până la ora 15,00. Profesorul şi elevii de serviciu au obligaţia de a nu permite 

accesul părinţilor sau a altor persoane străine în incintă fără a fi legitimaţi. 

Aceste persoane vor avea acces doar la compartimentele secretariat şi 

direcţiune.  

 
Sarcinile profesorului de serviciu 

 

Art. 135 Supraveghează activitatea din liceu, ia măsuri pentru 

remedierea neajunsurilor. 

Art. 136 Împreună cu directorul verifică prezenţa profesorilor şi asigură 
un orar special pentru supliniri dacă este nevoie. 

 
Art. 137 Verifică starea de disciplină din şcoală mai ales în timpul 

pauzelor.  
 
Art. 138 Răspunde alături de secretarul şcolii de securitatea 

documentelor şcolare din sala profesorală, având următoarele sarcini 
concrete:  

- deschide dulapul cataloagelor la ora 7,45 şi îl închide la ora 15,00. 
- nu permite accesul la cataloage ori deplasarea acestora de către elevi.  
- urmăreşte semnarea condicii de prezenţă şi semnează condica în 

calitate de profesor de serviciu 
- nu permit accesul persoanelor străine în şcoală 
- are grijă să nu se facă risipă de energie electrică prin lăsarea luminii 

aprinse pe coridoare şi închid geamurile de pe coridoare în timpul 
sezonului rece. 

- coordonează intrarea elevilor în şcoală şi îi supraveghează în pauze 
- se face răspunzător de evenimentele petrecute în pauze 

 

Art. 139 Informează direcţiunea asupra celor constatate ori de câte ori 

este necesar. 

 

Art. 140 Profesorul de serviciu ce nu este diriginte verifică ţinuta şi 

legitimaţia elevilor la intrarea în şcoală, înlocuieşte profesorul diriginte al 
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clasei de serviciu, urmăreşte starea de disciplină din curtea şcolii pe parcursul 

pauzelor. 

 

 

 
Sarcinile elevului de serviciu 

 

 

 Art. 141 Elevii de serviciu au obligaţia: 

- să acţioneze soneria la începutul şi la sfârşitul orelor de curs 
conform graficului afisat 

- să acţioneze soneria în caz de incendiu 
- să legitimeze orice persoană din afara unităţii şi să anunţe 

profesorul căutat, iar în lipsa acestuia să anunţe profesorul de 
serviciu, Fără acordul acestuia nu va permite intrarea în unitate. 

 

 

Serviciul pe clasă 
 

Art. 142 Serviciul pe clasă se efectuează conform unei planificări 

întocmite de dirigintele clasei de câte doi elevi pe parcursul unei săptămâni 

de cursuri. 

 

Art 143 Elevii de serviciu pe clasă au următoarele sarcini: 

- asigură markerul şi buretele înaintea fiecărei ore 
- anunţă elevii absenţi la începutul fiecărei ore 
- urmăresc starea de curăţenie din clasă, atenţionează elevii care nu 

respectă curăţenia şi anunţă dirigintele 
- comunică dirigintelui orice neregulă constatată în clasă sau pe 

coridorul învecinat 
- răspund de închiderea şi deschiderea sălii de clasă 
- pe parcursul pauzelor unul din elevii de serviciu supraveghează sala 

de clasă. 
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XII. Organizarea si functionarea internatului scolar 

 

Art. 144. Elevii sunt interni. În cazuri excepţionale sau în lipsă de locuri 

pot fi externi, cu aprobarea Consiliului de Administraţie.  

Art. 145. Elevii primesc în internatul şcolii educaţia cuvenită scopului 

pentru care se pregătesc. Ei au îndatorirea să participe activ la realizarea 

planului de măsuri privind autogospodărirea şi conservarea patrimoniului 

şcolii. 

Art 146 Comitetul de internat – organizare si atributii: 

1. La nivelul internatului va functiona Comitetul de internat, format din 
5 elevi cu responsabilitati privind: activitatea profesionala, culturala, 
sportiva, gospodareasca, igienico-sanitara. 

2. Comitetul de internat are urmatoarele atributii : 
a) Impreuna cu conducerea scolii asigura buna functionare a 

internatului; 
b) Elaborează, împreună cu pedagogii școlari si cu supraveghetorii, 

programul activităților educative si administrativ-gospodaresti, 
pentru elevii interni. 

c) Asigura menținerea ordinii si disciplinei in rândul elevilor 
interni. 

d) Urmărește realizarea activităților administrativ-gospodărești. 
e) Antrenează elevii la acțiuni de înfrumusețare a internatului. 
f) Asigura efectuarea de către elevii interni a curățeniei generale 

in camere, periodic și înaintea plecării in fiecare vacanta. 
 

Art 147. Drepturile elevilor interni.  Elevii interni au dreptul să : 

- folosească in mod gratuit baza materiala si culturala a internatului . 
- sa beneficieze de asistenta medicala. 
- să facă propuneri pentru îmbunătățirea condițiilor de studiu și viață in 

internat. 
- să participe la activitățile cultural – distractive, organizate in internat. 

Îndatoririle elevilor interni. Elevii interni au următoarele îndatoriri : 

- să respecte programul cadru al internatului 
- să aibă o ținută si comportare corespunzătoare 
- să efectueze programul gospodăresc stabilit de comitetul de internat. 
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- să păstreze liniștea, ordinea si curățenia in camera de locuit si in 
spatiile comune. 

- să solicite bilet de voie de la pedagogul de serviciu în legătură cu orice 
plecare din internat. 

- să aibă atitudine cuviincioasa față de profesori, părinți, pedagogi. 
- să facă curățenie in camera si periodic să facă curățenie generala. 
- să facă de serviciu in camera, internat si cantina conform planificării. 
- să restituie integral și in stare corespunzătoare bunurile primite. 
- să participe la meditațiile organizate zilnic. 
- să folosească în mod corespunzător bunurile din inventar, instalațiile 

electrice și sanitare puse la dispoziție. 
 

Art 148. Elevilor interni le sunt interzise : 

1) Introducerea sau tolerarea persoanelor străine in internat. 
2) Consumarea băuturilor alcoolice, drogurilor și tutunului. 
3) Folosirea reșourilor si a altor aparate electrice fără aprobarea 

conducerii. 
4) Practicarea de jocuri de noroc 
5) Lipirea pe pereții camerelor, pe uși, pe dulapuri, de fotografii obscene 

sau care contravin moralei creștine. 
6) Elevii răspund material si disciplinar pentru deteriorările produse 

bunurilor încredințate spre folosință. 
7) Pagubele se stabilesc de către o comisie din care face parte un membru 

al comitetului de internat, pedagogul școlar și administratorul care 
încheie un proces-verbal in care se va menționa bunul dispărut sau 
degradat, valoare de recuperat si autorul faptei. 
In cazul in care nu se va putea identifica autorul faptei, contravaloarea 

prejudiciilor constituite va fi suportata de către toți elevii din camera 

respectiva. 

Art 149. Recompense și sancțiuni : 

Elevii interni care se remarca in activități administrative-gospodărești si 

comportament de excepție vor fi recompensați prin evidențiere si 

recompensare cu premii in obiecte sau bani. Pentru încălcarea 

prevederilor cuprinse in prezentul regulament vor fi aplicate următoarele 

sancțiuni: 

1) Observație in fața conducerii școlii. 2) Anunțarea părinților. 3) 
Avertisment. 

 4) Excluderea din internat. 
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XIII. Organizarea și funcționarea cantinei școlare 
 

 

Art 150. Comitetul de cantină – organizare și atribuții : 

          La nivelul cantinei funcționează un comitet format din 5 membri . 

 

COMITETUL DE CANTINA - are următoarele atribuții :  

1. Sprijină conducerea instituției și administratorul în buna 
funcționare și întreținere a cantinei școlare. 

2. Asigură menținerea ordinii și disciplinei în rândul elevilor 
abonați, a curățeniei în sala de mese, respectarea normelor 
igienico-sanitare a programului de funcționare a cantinei. 

3. Participă la întocmirea meniurilor  
4. Urmărește realizarea de către abonați a autoservirii în sala de 

mese. 
5. Urmărește afișarea zilnică a meniurilor stabilite  
6. Asigură distribuirea hranei gătite si neconsumate la abonații 

prezenți. 
 

Art 151. Elevul de serviciu– are următoarele responsabilități : 

a) Asistă la scoaterea alimentelor din magazie . 
b) Urmărește ca toate alimentele sa fie folosite la prepararea 

hranei abonaților. 
c) Consemnează în registrul de procese –verbale 

constatările din ziua respectiva. 
 

Art 152. Drepturile elevilor  

1. Să servească masa la cantină la nivelul alocației de hrană 
plătite. 

2. Să facă propuneri pentru îmbunătățirea meniului. 
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3. Să i se restituie la cerere contravaloarea alocației de hrana 
pentru zilele în care, din motive întemeiate nu au servit 
masa la cantină. 

 

 

Art 153. Obligațiile elevilor 

a) Să achite alocația de hrană și regie la cantină cu două zile 
înainte  de începutul unei noi perioade in care va servi masa 
la cantina (semestru, lună ) 

b) Să facă de serviciu la cantină potrivit programării. 
c) Să anunțe administrația cantinei cu cel puțin 24 de ore 

înainte, că nu v-a servi masa, precizând numărul de zile in 
care nu v-a servi masa. 

d) Să achite la administrația cantinei contravaloarea 
prejudiciilor produse in termen de 15 zile. Elevii răspund 
material și disciplinar pentru deteriorările produse 
bunurilor din cantină.  

 
XIV. Dispoziții finale 

 

 Art. 154. Personalul angajat al școlii este obligat să semnaleze conducerii 

orice neregulă observată în școală. Tratarea cu indiferență a acestor 

evenimente se consideră ca nerespectare a prezentului regulament și se 

sancționează cu mustrare verbală. 

 Art. 155. În cazul anchetării unor abateri disciplinare ale personalului 

școlii, la cererea avertizorului ( persoana care face sesizarea ) comisiile de 

anchetare au obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului. Dacă 

avertizorul vizează un reprezentant al conducerii școlii sau un reprezentant 

cu atribuții de control, inspecția şi evaluarea acestuia și o face cu bună 

credință, comisia de anchetă va proteja avertizorul prin ascunderea identității 

lui.  

 Art. 156. Prezentul regulament intră în vigoare începând cu data de 

17.09.2019. 

Art. 157. Prezentul regulament completează „Regulamentul cadru 

pentru seminariile teologice ortodoxe liceale” din cadrul Patriarhiei Române 
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fiind în concordanță și cu art. 6 al. (2) din Ordinul MEC nr. 4747/16.10.2001, 

privind organizarea și funcționarea învățământului preuniversitar. 

 

Art. 158. Regulamentul de organizare și funcționare trebuie respectat 

de întreg personalul unității de învățământ, de elevi și părinți/tutori. 


