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DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art. 1  Prezentul Regulament contine norme privind organizarea si functionarea Liceului de Coregrafie „Floria 

Capsali”, in conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011, Legea Educatiei Nationale, cu completarile si 

modificarile ulterioare, Ordonantei de urgenta a Guvernului Romaniei, nr. 75/12 iulie 2005, privind asigurarea 

calitatii educatiei, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentului de organizare si functionare a 

unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr.5079/31.08.2016, OMEN nr.3027/2018, 

Contractului colectiv de munca, Codului muncii (Lg.nr.53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare: 

Legea nr.480/2003  pentru modificarea lit. e) a art. 50 din Legea nr.  53/ 2003 - Codul muncii; Legea nr. 

541/2003 pentru modificarea unor dispozitii ale Legii nr. 53/2003 – Codul muncii; Legea nr. 371/2005 pentru 

aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - 

Codul muncii, Legii nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, precum si a prevederilor art. 2 din Ordinul 

comun al MAP nr. 4703/2002, MI nr. 349/2002, MEC nr 5016/20.11.2002, care stabileste masurile necesare 

cresterii sigurantei civice din unitatile scolare si asigurarea climatului pentru desfasurarea in bune conditii a 

procesului educativ, Legii 35/2.03 2007 privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant, completata cu 

Legea nr. 29/2010 privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant, Legii nr. 307/2006 privind apararea 

impotriva incendiilor, precum si cu prevederile ordinelor si metodologiilor  MEN in vigoare in anul scolar 2019 – 

2020.  

Art. 2 Regulamentul de organizare si functionare este cel mai cuprinzator si cel mai complex document de 

prezentare a structurii organizatorice, elaborat la nivelul Liceului de Coregrafie „Floria Capsali”, descriind 

mecanismul de functionare a institutiei prin stabilirea competentelor, atributiilor si responsabilitatilor ce revin 

structurilor organizatorice (Consiliul profesoral, Consiliul de administratie, Consiliul pentru Curriculum, Comisia 

pentru Evaluare si asigurarea calitatii, ariile curriculare, catedrele, comisiile metodice si comisiile de lucru pe 

probleme, compartimentele functionale, etc), precum si pentru diferite functii manageriale de conducere si 

functionale de executie existente la nivelul liceului. 

Art. 3 Regulamentul de organizare si functionare este cel mai important instrument managerial al Liceului de 

Coregrafie „Floria Capsali”, deoarece stabileste obligatiile liceului si ale angajatilor, cuprinde dispozitii referitoare 

la organizarea si desfasurarea activitatii in liceu, ordinea si disciplina, norme de S.S.M. si P.S.I., recompense ce se 

pot acorda, modalitatea de aplicare a sanctiunilor disciplinare si personalul care are dreptul de a le aplica, etc. 

Art. 4  Respectarea Regulamentului de organizare si functionare este obligatorie pentru personalul de conducere, 

personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar si personalul nedidactic, elevi, parinti sau alte persoane 

care vin in contact cu unitatea de invatamant.  

Art. 5 (1) Activitatea de educatie si instruire din cadrul unitatii de invatamant se desfasoara potrivit principiilor 

Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, ale Conventiei cu privire la drepturile copilului, si potrivit actelor 

normative generale si speciale. Acest regulament intern ofera cadru organizatoric, potrivit Constitutiei si Legii nr. 

1/2011, Legea Educatiei Nationale, de exercitare a dreptului la educatie, indiferent de sex, rasa, nationalitate, 

apartenenta politica sau religioasa, etc. 

 (2) Elevii liceului beneficiaza de invatamant gratuit. Nu pot fi percepute taxe in bani sau alte contributii 

suplimentare in organizarea si desfasurarea activitatilor instructiv-educative in unitatea de invatamant (meditatii, 

pregatire suplimentara pentru concursuri scolare, activitati culturale si sportive). 

Art. 6 (1) Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” este organizat si functioneaza in baza legislatiei generale si 

speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul Educatiei Nationale, a Regulamentului de organizare si 

functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, aprobat prin OMENCS nr.5079/31.08.2016, a 

deciziilor Inspecoratului Scolar al Municipiului Bucureşti si a prezentului Regulament. 

 (2) Regulamentul de organizare si functionare al liceului (ROF) este elaborat impreuna cu reprezentantul 

sindicatului din unitate, cuprinde numai prevederi specifice conditiilor concrete de desfasurare a activitatii 

instructiv-educative in unitatea de invatamant, in concordanta cu dispozitiile legale in vigoare.  

 (3) Regulamentul de organizare si functionare se propune si se dezbate in Consiliul profesoral, la care participa cu 

drept de vot, si personalul didactic auxiliar si nedidactic, reprezentanti ai parintilor si ai elevilor din clasele a IX-a 

si a XII-a. 

 (4) Regulamentul de organizare si functionare se aproba in Consiliul de administratie, cu participarea 

reprezentantilor organizatiilor sindicale, recunoscute la nivel de ramura, existente  in scoala. 

Art.7 In cadrul Liceului de Coregrafie „Floria Capsali” se organizeaza, potrivit legii,  urmatoarele forme de 

invatamant: invatamant suplimentar de arta – clasa a IV-a, invatamant gimnazial cu program integrat de arta – 

coregrafie – clasele V-VIII, invatamant liceal cu program integrat de arta – coregrafie – clasele IX-XII.  

Art.8 Intregul personal al scolii este obligat sa cunoasca si sa aplice legislatia in vigoare si prezentul regulament, 

in domeniul sau de activitate si potrivit competentelor sale stabilite in fisa postului, sa aiba permanent o conduita 

civica si morala ireprosabila. De asemenea, regulamentul este obligatoriu pentru elevii scolii si pentru 

parintii/reprezentantii legali ai acestora, precum si pentru tertii care vin in contact cu unitatea  scolara. 

Art.9 In incinta Liceului de Coregrafie „Floria Capsali” sunt interzise, potrivit legii, crearea si functionarea 

oricaror formatiuni politice, desfasurarea activitatilor de propaganda politica si prozelitism religios, orice forma de 

activitate care incalca normele generale de moralitate si orice activitati  care pot pune in pericol sanatatea si 
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integritatea  fizica sau psihica a copiilor si a tinerilor, respectiv  a personalului didactic, didactic auxiliar si 

nedidactic. 

Art.10 In incinta Liceului de Coregrafie ,,Floria Capsali’’ sunt interzise, in conformitate cu legea, postarea de 

panouri cu materiale publicitare care sa promoveze bauturile alcoolice, tutunul, drogurile, precum si materiale care 

sa instige la violenta, sa aibă caracter politic, sau caracter pornografic, sa promoveze dicriminari pe principii de 

religie, sex,varsta. 

Art.11 Anul scolar 2019-2020 incepe la 1 septembrie 2019 si se incheie la 31 august 2020. Structura anului scolar 

2018-2019 a fost aprobata cu OMEN nr.3191/20.02.2019.  

Art.12 Directorul Liceului de Coregrafie „Floria Capsali”, raspunde de punerea in aplicare a prezentului 

Regulament de organizare si functionare. 

Art.13 Nerespectarea prezentului Regulament atrage raspunderea administrativa pentru cei in cauza. 

 

CAPITOLUL I 

CARACTERISTICA TIPOLOGICA 

 

Art. 14 Denumirea: Liceul de Coregrafie ”Floria Capsali” 

Art. 15 Adresa: Strada Capitan Gheorghe Preotescu, nr. 9, sector 4, Bucuresti 

Art. 16 Telefon: 

 Director: 021/336.78.50 

 Secretariat: 021/336.37.92 

Art. 17 Fax: 021/3363792 

Art. 18 E-mail: floriacapsali.coregrafie@yahoo.com 

 Web: www.floriacapsali.wordpress.com 
Art. 19 Tipul unitatii scolare: unitate de invatamant de stat gimnaziu + liceu 

Art. 20 Domeniul de activitate: servicii educationale si artistice 

Art. 21 Obiectivul activitatii: procesul instuctiv-educativ scolar si extrascolar 

Art. 22 Act normativ de infiintare: Decizia ISMB din 2 octombrie 1996 

Art. 23 Statutul juridic: unitate de invatamant de sine statatoare cu personalitate juridica, conform Legii 

nr.1/2011, Legea Educatiei Nationale. 

Art. 24 Rolul institutiei in sistemul educational local, zonal si national:  

   Scoala de balet din Bucuresti, infiintata in anul 1949 pe fondul cresterii gustului artistic al populatiei, a avut 

menirea de a descoperi si a educa la un inalt nivel artistic tinerele talente din capitala si nu numai, fiind cunoscuta 

si recunoscuta in tara si in strainatate pentru rezultatele si performantele artistice remarcabile obtinute pe tot 

parcursul existentei sale. 

   In anul 1998, printr-un ordin al ministrului educatiei nationale, prof. univ. dr.  Andrei Marga, Liceul de 

Coregrafie din Bucuresti isi schimba denumirea in Liceul de Coregrafie „Floria Capsali”, fiind singurul liceu de 

coregrafie din municipiul Bucuresti si unul dintre cele sase licee de profil din tara. 

   Scolarizarea in Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” se face numai pentru elevii cu aptitudini si vocatie pentru 

arta dansului, conform planului cadru de invatamant. 

   Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” se bucura deja de recunoastere si prestigiu la nivel national si 

international, atat prin absolventii si dascalii sai, cat si prin rezultatele de exceptie si performantele in domeniul 

coregrafic pe care le-a obtinut de-a lungul timpului. 

   Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” din Bucuresti este Scoala Academica Nationala de Balet si, in acelasi 

timp, pepiniera Operei Nationale Bucuresti si a altor institutii artistice reprezentative si s-a remarcat de-a lungul 

timpului prin majore realizari in ceea ce priveste rezultatele obtinute in cariera profesionala a elevilor. 

   Prezenta Liceului de Coregrafie „Floria Capsali” din Bucuresti la concursuri de balet nationale si internationale 

a fost incununata de cele mai inalte premii si diplome. 

 

 

CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA LICEULUI DE COREGRAFIE „FLORIA CAPSALI” 

 
Art. 25 Structura organizatorica a liceului este stabilita in concordanta atat cu documentele scolare fundamentale 

ale sistemului educational (Legea nr.1/2011, Legea Educatiei Nationale si Regulamentul de organizare si 

functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat cu OMENCS nr.5079/31.08.2016), cat si cu 

conceptele moderne de management. 

Art. 26 Structura organizatorica a liceului este distribuita pe urmatoarele niveluri ierarhice: 

                a.nivelul 1: director; 

                b.nivelul 2: contabil; 

                c.nivelul 3: secretar, responsabil (sef) de arie curriculara si sef de compartiment; 

                d.nivelul 4: responsabil (sef) de catedra/comisie metodica, diriginti; 

                e.nivelul 5: responsabil al diferitelor puncte sau grupe de munca. 

mailto:floriacapsali.coregrafie@yahoo.com
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Art. 27 Personalul angajat al liceului este structurat in functie de nivelul de pregatire in urmatoarele categorii 

profesionale: 

                a.corpul profesoral; 

                b.personalul didactic auxiliar; 

                c.personalul nedidactic; 

Art. 28 Organizarea structurala a corpului profesoral este realizata pe catedre/comisii metodice arii curriculare si 

comisii de lucru pe probleme. 

Art. 29 In functie de nivelul de pregatire si specializare, personalul didactic auxiliar este organizat pe urmatoarele 

niveluri de calificare: secretar, informatician (analist programator ajutor), administrator financiar, administrator de 

patrimoniu si bibliotecar. 

Art. 30 Personalul nedidactic, in functie de nivelul calificarii si al pregatirii profesionale, se grupeaza astfel:  

muncitori calificati (mecanic de intretinere, croitor, personal de ingrijire, personal de paza). 

Art. 31 Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” organizeaza cursuri in urmatoarele forme de invatamant: 

 Liceu zi, clasele IX-XII, cu program integrat de arta – coregrafie  

 Gimnaziu, clasele V-VIII, cu program integrat de arta – coregrafie   

 Primar, clasele IV, cu program suplimentar de arta – coregrafie  

Art. 32 (1) Formatiunile de studiu pentru formele de invatamant organizate cuprind grupe, clase, sau ani de studiu 

conform articolului 63(1) lit. (d) si (e) din Legea nr. 1/2011, Legea Educatiei Nationale. 

(2) Studiul disciplinelor de specialitate se realizeaza pe clase, grupe de studiu si indivdual, reglementate de 

planurile de invatamant si programele aprobate prin OMECI nr. 3608/03.04.2009 cu privire la aprobarea 

disciplinelor de specialitate din curriculumul diferenţiat pentru clasele a IX-a – a XII-a, ciclurile inferior şi 

superior ale liceului, filiera vocaţională.  

(3) Cadrele didactice de cultura generala aplica si respecta OMECI nr.3410/16.03.2009 cu privire la aprobarea 

planurilor cadru de invatamant pentru clasele a IX-a – a XII-a, filiera teoretica si vocationala cursuri de zi. 

 (4) Toate cadrele didactice aplica si respecta si ordinul nr.3638/11.04.2011 cu privire la aplicarea Planului-cadru 

de invatamant pentru clasele a IV-a – a, a VIII-a,  ordinul nr. 3371/12.03.2013 cu privire la aprobarea planurilor 

cadru de invatamant pentru clasele IV, ordinul 3590/2016 privind aprobarea planurilor – cadru pentru 

invatamantul gimnazial. 

 (5) Cursurile optionale din cadrul curriculumului la decizia scolii si CDL-urile urmaresc in primul rand discipline 

care sa sprijine calificarea profesionala a elevilor – balerin-dansator si sunt aprobate in Consiliul de Administratie 

al unitatii de invatamant, după discutarea lui în Consiliul Profesoral şi în Consiliul pentru Curriculum, cu 

respecarea metodologiilor MEN. 

Art. 33 (1) Scolarizarea la Liceul de Coregrafie „Floria Capsali”, unitate de invatamant cu program integrat de 

arta – coregrafie se face incepand cu clasa a V-a. 

 (2) Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” scolarizeaza, in regim suplimentar de arta, elevi pentru specializarea 

coregrafie, la ciclul primar, incepand cu clasa a IV-a. 

 (3) La Liceul de Coregrafie „Floria Capsali”, elevii scolarizati in program suplimentar  urmeaza doar 

pregatirea de specialitate, conform numarului de ore precizat OMEN  nr. 3371/12.03.2013 referitor la 

educatia artistica specializata – coregrafie. Toate celelalte discipline, cu exceptia Educatiei artistice 

specializate, se studiaza la scoala gimnaziala pe care o frecventeaza elevul. 

Art. 34 (1) Clasele de studiu se constituie in functie de oferta educationala a unitatii de invatamant, de limbile 

moderne care se studiaza in unitatea de invatamant, de optiunile elevilor si ale parintilor pentru specializarile dans 

clasic/dans contemporan in clasele XI-XII, si de optionalele/CDS-urile ofertate.  

 (2) In situatia in care numarul elevilor care au solicitat parcurgerea unui anumit pachet optional este inferior 

numarului de elevi prevazut prin Legea Educatiei Nationale, pentru functionarea formatiunilor de studiu, Consiliul 

de administratie al unitatii de invatamant va decide asupra pachetului optional care va fi studiat, respectandu-se 

optiunea majoritatii elevilor si parintilor. 

 (3) Elevii care au studiat in invatamantul gimnazial alte limbi moderne decat cele care se studiaza in cadrul 

Liceului de Coregrafie „Floria Capsali”, şi anume: limba franceză (limba 1) şi limba engleză (limba 2), precum si 

elevii transferati din alte unitati de invatamant aflati in aceeasi situatie, vor opta, in scris, cu acordul parintilor, 

pentru studiul uneia dintre limbile moderne care se studiaza in cadrul unitatii de invatamant.  

Art. 35 (1) Predarea disciplinelor de specialitate din curriculum diferentiat, filiera vocationala, profilul artistic, 

specializarea coregrafie se efectueaza astfel:  

a) individual, la disciplinele: Repertoriu individual (clasic şi contemporan), pian tehnic; 

b) pe grupe, la disciplinele: Dans clasic, Dans contemporan, Dans de caracter; 

c) pe clasa, la disciplinele: Repertoriu ansamblu (clasic si contemporan), Duet (clasic si contemporan), Dans 

romanesc, Istoria baletului. 

 (2) La specializarea coregrafie predarea disciplinelor Dans clasic, Dans contemporan, Dans romanesc si Dans de 

caracter se face de catre profesorul de specialitate – coregrafie. Orele se  desfăşoara  cu acompaniament de pian 

susţinut de profesorul corepetitor;  

 (3)  Grupele de studiu pentru disciplinele de specialitate artistica, prevazute la punctul 1 (b), cuprind de regulă, 7-

12 elevi, în conformitate cu cu metodologia MEN. 
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Art. 36 (1) Înscrierea şi şcolarizarea la programul  integrat si la programul suplimentar  de arta- coregrafie se face 

pe baza probelor specifice, conform Regulamentului privind  organizarea si functionarea invatamantului 

preuniversitar de arta, aprobat cu OMENCS nr. 5079/31.08.2016. 

  (2) In clasa a IV-a, elevii sustin o proba de verificarie la sfarsitul anului scolar. Verificarea anuala consta intr-un 

exercitiu coregrafic de ansamblu, care cuprinde elementele studiate de elevi.  

  (3) In clasele V-XII elevii sustin examenele de verificare la sfarsitul anului scolar. Examenele anuale se sustin la 

disciplina principala, respectiv Dans clasic/dans contemporan; Continutul examenelor si forma de desfasurare se 

stabilesc anual de catre  catedra de specialitate pana la data de 1ianuarie 2020 si vor fi aduse la cunostinta elevilor 

si parintilor.Aceasta informatie va fi postata si pe site-ul liceului. 

(4) La sfarsitul anului scolar elevii sustin examenul de specialitate la discipina dans clasic (clasele  V-VII, a IX-a 

si X-XI) si la disciplina dans contemporan pentru clasa a XI-a; clasele a VIII-a si a XII-a  nu sustin examene de 

specialitate. 

a) Evaluarea elevilor la examenul de specialitate pentru  clasele numite la art. 36(4), se face de cate o comisie 

de specialitate numita prin decizie, alcatuita din 3 profesori de specialitate. 

b) Daca elevii nu obtin minim nota 6,00 la examenul de sfarsit de an scolar sunt declarati 

necorespunzatori  si sunt obligați să se transfere, pentru anul școlar următor, la alte 

profiluri/ specializări, cu respectarea legislației în vigoare și a regulamentelor de organizare 

și funcționare a unităților în cauză, conform art. 127 Capitolul III Sectiunea 1 din 

Regulamentul privind organizarea si functionarea invatamantului preuniversitar de arta 

aprobat cu Ordinul nr.5079/31.08.2016.  
c) Deciziile comisiei de evaluare pentru examenul de specialitate la sfarsit de an scolar sunt finale si 

nu se admit contestatii. 
d) Criteriile de evaluare vor fi stabilite de catre catedra de specialitate conform cu obiectivele programei 

specifice fiecarui an de studiu la disciplina dans clasic/dans contemporan. 

 (5) a) In cursul superior al liceului (cls. a XI-a si a XII-a) se organizeaza grupe de dans clasic si dans 

contemporan, cu respectarea prevederilor în vigoare. 

 b) Distributia elevilor pe grupe se realizeaza cu respectarea criteriilor stabilite de catre catedra de specialitate, 

aprobate in Consiliul de administratie, in conformitate cu prevederile legale in materie. Aceste criterii vor fi aduse 

la cunostinta copiilor si parintilor la inceputul anului scolar, până la 30 septembrie. 

 c) In cadrul liceului, repartitia elevilor in grupele de balet si la repertoriu individual se face la inceputul fiecarui 

an scolar  in cadrul catedrei de specialitate – balet care are dreptul si obligatia de a constitui grupele de balet la 

nivelul claselor. 

d) Grupele de balet odata constituite si repartitia elevilor la repertoriu individual sunt elementele care stau la baza 

incadrarii profesorilor de specialitate, in fiecare an scolar. 

 e) De constituirea  grupelor de balet, repartitia elevilor la repertoriu individual si realizarea incadrarii profesorilor 

la disciplinele de specialitate, raspunde in fata directorului si a Consiliului de administratie, responsabilul ariei 

curriculare Arte. 

 f) Dupa realizarea la inceputul anului scolar a  incadrarii profesorilor la specialitate, mutarea elevilor de la o 

grupa de balet la alta, sau la un alt profesor de repertoriu, pe baza solicitarilor parintilor/elevilor, nu se poate 

realiza deoarece sunt afectate incadrarile profesorilor si se pot produce disfunctionalitati in procesul instructiv-

educativ al elevilor. 

 g) Orice problema care se iveste pe parcursul anului scolar si care necesita mutarea elevului de la o grupa de balet 

la alta/de la un profesor de repertoriu la altul, se poate efectua doar pe perioada vacantelor scolare, fiind necesara 

o cerere in scris adresata directorului, argumentata si fundamentata, din partea parintelui elevului. 

 h) Raspunsul la astfel de solicitari se va comunica in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in urma 

intrunirii Consiliului de administratie si trebuie tinut cont ca raspunsul poate fi negativ. 

  Art. 37   Programul de functionare al scolii: 
  (1) In anul scolar 2019-2020 elevii scolii isi desfasoara activitatea in doua schimburi intre orele 8.00-16.00 si 

16.00-20.00, in incinta liceului de luni pana vineri pentru clasele de gimnaziu, liceu si pentru invatamantul 

suplimentar de arta (clasele IV), conform orarelor (cultura generala, balet si pian tehnic) aprobate in Consiliul de 

Administratie. Pentru clasele de liceu, se desfăşoară ore de specialitate – balet şi sâmbăta, orar ce se aprobă la 

începutul anului şcolar în Consiliul de administraţie şi este adus la cunoştinţă părinţilor şi copiilor, prin informarea 

elevilor la prima ora de dirigentie, prin informarea parintilor la sedintele cu parintii si prin afisarea la avizierul 

elevilor si postarea pe site-ul scolii. 

(2) Clasele de liceu desfasoara, de regula, orele de specialitate: 

-  la Opera Nationala din Bucuresti de luni pana sambata intre orele 7.30-9.30 si intre orele 17.15-20.45, conform 

orarului stabilit de catedra de specialitate si aprobat in Consiliul de administrație al liceului; 

 (3) Pentru clasele din invatamantul gimnazial si liceal, ora de curs la cultura generala este de 50 de minute, cu o 

pauza de 10 minute dupa fiecare ora, şi se desfăşoară,  în sălile de clasa  de la parter si etajul III. 

(4) Pentru disciplinele de specialitate (studii repertoriu individual, dans romanesc, etc.) la ciclul primar, gimnazial 

si liceal, ora de curs este de 50 de minute cu o pauza de 10 minute dupa fiecare ora.  
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(5) La unele discipline de specialitate (dans clasic, repertoriu) se efectueaza 2 ore de curs consecutiv, urmate de o 

pauza de 10 minute. 

 (6)  In situatii speciale si pe o perioada determinata, Consiliul de administratie al Liceului de Coregrafie „Floria 

Capsali” poate propune Inspectoratului Scolar General al municipiului Bucuresti  modificarea duratei orelor de 

curs si a pauzelor.  

Art. 38  (1) Directorul Liceului de Coregrafie „Floria Capsali” va acorda audiente elevilor si parintilor, in cadrul 

unui program saptamanal, care va fi afisat pe usa biroului.   

                          (2) Compartimentele secretariat si contabilitate vor avea un program zilnic de lucru cu publicul, conform unui 

orar aprobat de director care va fi afisat, atat la avizierul scolii, cat si pe usa de acces in birourile 

compartimentelor respective si pe site-ul institutiei. 

(3) Profesorii diriginti vor avea un program saptamanal de intalniri cu parintii elevilor si vor realiza cel putin doua 

sedinte cu parintii, semestrial. Graficul sedintelor cu părinţii, centralizat pentru toate clasele va fi afişat la avizierul 

şcolii şi va fi adus la cunoştinţă de către fiecare profesor diriginte, atât elevilor, cât şi părinţilor. 

(4) Toate cadrele didactice de la Liceul de Coregrafie ,,Floria Capsali”, indiferent de disciplina de predare,  vor 

stabili o zi din saptamana, fixand intervalul orar al acestei zile (o ora) pentru acordarea de consiliere parintilor, 

reprezentantilor elevilor, tutorilor, care solicita acest lucru. Pentru eficientizarea consultatiilor acordate de cadrele 

didactice din unitatea de invatamant, consilierul educativ va intocmi programul de consultatii pentru toate cadrele 

didactice. Respectarea acestui program este obligatorie pentru toate cadrele didactice, parintii sau tutorii legali ai 

elevilor. Programul se va afisa la avizierul unitatii de invatamant şi va fi postat pe site-ul liceului. 

(5) Programul de audiente al directorului, programul cu publicul al compartimentelor secretariat si contabilitate, 

precum si programul sedintelor cu parintii desfasurate de catre profesorii diriginti si graficul orelor de consiliere 

acordate parintilor de catre toate cadele didactice din unitatea scolara vor fi afisate la intrarea in scoala si pe site-ul 

unitatii scolare. 

 

CAPITOLUL III 

ACCESUL IN LICEUL DE COREGRAFIE „FLORIA CAPSALI” 

 

Art. 39 Reguli privind accesul in unitatea de invatamant: 

 Accesul elevilor in scoala este permis prin legitimarea cu: 

- carnet de elev/legitimatie de elev vizat/vizata anual 

- semn distinctiv – insigna 

 Accesul pt. personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic se  face numai pe baza legitimatiilor vizate 

semestrial/anual, controlul fiind efectuat de agentul de paza la punctul de control de la intrarea in 

unitate; 

 Accesul parintilor si al persoanelor straine va fi permis conform programului afisat la intrarea in scoala 

sau pe site-ul institutiei. Programul va face referire la orele de consultatie ale dirigintilor si ale cadrelor 

didactice, precum si la intervalul corespunzator audientelor directorului, la programul de lucru cu 

publicul al secretariatului. 

 Parintii si elevii de la invatamantul suplimentar de arta (clasele IV) au acces in scoala doar pe la intrarea 

elevilor, respectiv scara elevilor. Parintii au obligatia sa-si astepte copiii in sala vestiar de la etajul IV, 

fiind interzisa frecventarea palierelor si a salilor de curs, cu exceptia spatiului rezervat pentru asteptarea 

copiilor (vestiar – etaj IV). 

 Parintii elevilor din invatamantul gimnazial au obligatia sa isi astepte copiii dupa orele de curs, deoarece 

salile de clasa se vor incuia dupa activitatea scolara. Unitatea de invatamant NU SE OBLIGA sa 

supravegheze elevii in afara orelor de curs. 

 Parintii care isi asteapta copiii sa termine orele de curs, au obligatia sa faca acest lucru in afara scolii. 

 Parintii elevilor nu au acces in incinta scolii decat, in prealabil, cu programare dupa graficul lectoratelor 

sau al sedintelor cu parintii. In cadrul lectoratelor (intrevederea cu fiecare parinte in parte) dirigintii vor 

stabili intalnirea cu fiecare profesor care va comunica situatia la invatatura parintilor interesati. 

 Sedintele cu parintii vor fi anuntate si incluse intr-un program aprobat de conducerea scolii. In ziua 

programata pentru aceasta sedinta, dirigintele are obligatia sa transmita la punctul de control (poarta), 

lista cu parintii participanti. 

 Accesul persoanelor straine in Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” va fi permis doar pe baza BI/CI, 

numai dupa inregistrarea datelor personale in registrul de evidenta, vor primi ecuson de „VIZITATOR” 

si vor fi conduse in incinta scolii, in mod obligatoriu, de personalul de paza si/sau de profesorul de 

serviciu. 

 Toate persoanele care nu sunt inregistrate ca apartinand de scoala, trebuie sa se anunte la poarta; 

 Conducerea scolii poate interzice accesul in scoala celor care nu si-au anuntat prezenta; 

 Daca siguranta scolii este periclitata, atunci directorul poate interzice accesul in interiorul scolii pentru 

persoanele respective; 
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CAPITOLUL IV 

MANAGEMENTUL STRATEGIC 

 

Art. 40 In conformitate cu documentele fundamentale scolare mentionate anterior, organele participative de 

management in cadrul Liceului de Coregrafie „Floria Capsali” sunt: 

 Consiliul profesoral 

 Consiliul de administratie 

 Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii 

 Consiliul pentru Curriculum 

 Consiliul Artistic 

 Consiliile claselor  

 Aria curriculara Arte 

 Catedrele si comisiile metodice  

 Comisiile de lucru pe probleme 

Art. 41 Conducerea Liceului de Coregrafie „Floria Capsali” este asigurata in conformitate cu prevederile legale  

din Legea nr.1/2011, art.96(1), cu prevederile art.16, art.17, art.20 din Regulamentul de organizare si functionare a 

unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat cu OMENCS nr.5079/31.08.2016. 

 

1. DIRECTOR 

 

Art. 42 (1)  Directorul exercita conducerea executiva a unitatii de invatamant, in conformitate cu legislatia in 

vigoare, cu hotararile consiliului de administratie, precum si cu prevederile ROFUIP nr. 5079/31.08.2016; 

(2) Directorul incheie contract de management administrativ-financiar cu primarul sectorului 4 si contract de 

management educational cu inspectorul scolar general. 

Art. 43  Directorul este subordonat inspectoratului scolar, reprezentat prin inspectorul scolar general. Fisa 

postului si fisa de evaluare ale directorului sunt elaborate de inspectoratul scolar, în baza reperelor stabilite si 

comunicate în teritoriu de către Ministerul Educatiei Nationale. 

Art. 44 Drepturile si atributiile directorului sunt stabilite in art.97(2) din Legea nr. 1/2011, Legea educatiei 

nationale, art.21-23 din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat  

aprobat de Ministerul Educatiei cu Ordinul nr. 5079/31.08.2016 si se refera in principal la urmatoarele: 

(1) este reprezentantul legal al unitatii de invatamant si realizeaza conducerea executiva a acesteia; 

(2) organizeaza intreaga activitate educationala; 

(3) raspunde de aplicarea legislatiei in vigoare, la nivelul scolii; 

(4) asigura corelarea obiectivelor specifice scolii cu cele stabilite la nivel national si local; 

(5) coordoneaza procesul de obtinere a autorizatiilor si avizelor legale necesare functionarii scolii;   

(6) asigura aplicarea si respectarea normelor de sanatate si de securitate in munca;   

(7) incheie parteneriate cu operatorii economici pt. asigurarea instruirii practice a elevilor; 

 (8) prezinta anual raportul asupra calitatii educatiei din scoala; raportul este prezentat in fata consiliului 

profesoral, in fata CRP si este adus la cunostinta autoritatilor administratiei publice locale si a inspectoratului 

scolar; 

(9) propune consiliului de administratie, spre aprobare, proiectul de buget si raportul de executie bugetara; 

(10) raspunde de incadrarea in bugetul aprobat al unitatii de invatamant; 

(11) face demersuri de atragere de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

(12) raspunde de gestionarea bazei materiale a scolii; 

(13) angajeaza personalul din unitate prin incheierea contractului individual de munca; 

(14) intocmeste, conform legii, fisele posturilor pt. personalul din subordine; 

(15) raspunde de evaluarea periodica, formarea, motivarea personalului din unitate; 

(16) propune consiliului de administratie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post si angajarea 

personalului; 

(17) indeplineste atributiile prevazute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din 

invatamantul preuniversitar, precum si atributiile prevazute de alte acte normative, elaborate de minister; 

(18) propune inspectoratului scolar, spre aprobare, proiectul planului de scolarizare, avizat de consiliul de 

administratie; 

(19) coordoneaza activitatea de elaborare a ofertei educationale a scolii si o propune spre aprobare consiliului de 

administratie; 

(20) coordoneaza activitatea de colectare a datelor statistice pt. sistemul national de indicatori pt. educatie, pe care 

le transmite inspectoratului scolar si raspunde de introdecerea datelor in SIIIR; 

(21) propune consiliului de administratie, spre aprobare, regulamentul intern si regulamentul de organizare si 

functionare a scolii; 

(22) stabileste componenta nominala a formatiunilor de studiu, in baza hotararii consiliului de administratie; 
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(23) elaboreaza proiectul de incadrare cu personal didactic de predare, precum si statutul de personal didactic 

auxiliar si nedidactic si le supune, spre aprobare, consiliului de administratie; 

(24) numeste, dupa consultarea consiliului profesoral, in baza hotararii consiliului de administratie, profesorii 

diriginti la clase, precum si coordonatorul de proiecte si programe educative scolare si extrascolare; 

(25) emite, in baza hotararii consiliului de administratie, decizia de numire a cadrului didactic, membru al 

consiliului clasei, care preia atributiile profesorului diriginte, in conditiile in care acesta este indisponibil pt. o 

perioada de timp, din motive obiective; 

(26) emite, in baza hotararii consiliului de administratie, decizia de constituire a catedrelor si comisiilor din cadrul 

scolii; 

(27)coordoneaza comisia de intocmire a orarului cursurilor scolii si il propune spre aprobare consiliului de 

administratie; 

(28) aproba graficul serviciului pe scoala al personalului didactic; 

(29) propune, spre aprobare, consiliului de administratie, calendarul activitatilor educative la nivelul scolii; 

(30) aproba graficul desfasurarii lucrarilor scrise semestriale; 

(31) elaboreaza instrumente interne de lucru, utilizate in activitatea de indrumare, control si evaluare a tuturor 

activitatilor care se desfasoara in scoala si le supune spre aprobare consiliului de administratie; 

(32) asigura, prin sefii catedrelor si responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de invatamant, a 

programelor scolare si a metodologiei privind evaluarea rezultatelor scolare; 

(33) controleaza, cu sprijinul sefilor de catedra si responsabililor comisiilor metodice, calitatea procesului 

instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistenta la ore si prin participari la diverse activitati 

educative extracurriculare si extrascolare; 

(34) monitorizeaza activitatea de formare continua a personalului din unitate; 

(35) consemneaza zilnic in condica de prezenta absentele si intarzierile personalului didactic si a salariatilor de la 

programul de lucru; 

(36) isi asuma, alaturi de consiliul de administratie, raspunderea publica pt. performantele unitatii; 

(37) numeste si controleaza personalul care raspunde de ștampila unitatii de invatamant; 

(38) raspunde de arhivarea documentelor oficiale si scolare; 

(39) raspunde de intocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea si gestionarea actelor de studii, 

precum si a documentelor de evidenta scolara; 

(40) aproba procedura de acces in unitate a persoanelor din afara acesteia; reprezentantii institutiilor cu drept de 

indrumare si control asupra scolii, precum si persoanele care participa la procesul de monitorizare si evaluare a 

calitatii sistemului de invatamant au acces neingradit in unitate; 

(41) in cazul imposibilitatii exercitarii atributiilor sale, directorul are obligatia de a le delega catre un alt cadru 

didactic, membru al consiliului de administratie; neindeplinirea acestei obligatii constituie abatere disciplinara si 

se sanctioneaza conform legii; 

(42) directorul coordoneaza activitatile de pregatire organizate care se desfasoara in incinta scolii sau in alte 

locatii in afara orarului zilnic de catre cadrele didactice pentru elevii cu rezultate deosebite care participa la 

olimpiade, concursuri, competitii artistice, recitaluri; 

 (43) a) directorul aproba solicitarile cadrelor didactice care organizeaza activitati de pregatire suplimentara pentru 

elevii care au ramaneri in urma la invatatura si trebuie sa recupereze materia pentru a ajunge la un nivel optim de 

pregatire in  afara orarului zilnic aprobat si afisat. 

 (b) directorul aprobă, în acelaşi timp, toate solicitările cadrelor didactice care organizează activităţi de pregătire 

suplimentară în afara orarului pentru elevii cu rezultate bune şi foarte bune, în vederea creşterii performanţelor 

şcolare ale acestora, atât la specialitate, cât şi la cultură generală (este vorba de pregătire suplimentară în vederea 

participării la concursurile pe discipline şcolare, festivalurile şi concursurile de balet, s.a.); 

 (c) este interzisa efectuarea acestor activitati de pregatire suplimentara in incinta liceului fara aprobarea 

conducerii. In caz contrar cadrele didactice respective poarta intreaga responsabilitate si daca se semnaleaza 

evenimente neplacute vor suporta rigorile legii;    

(44) a) directorul, prin admistratorul de patrimoniu, va intocmi, cu sprijinul de specialitate al organelor de politie, 

planul de paza al obiectivului (unitatii de invatamant) prin care se vor stabili regulile concrete privind accesul, 

paza si circulatia in interiorul obiectivului; organul teritorial de politie va aviza periodic acest plan, de regula la 

inceputul fiecarui an scolar. 

(b) directorul va asigura, prin administratorul de patrimoniu si comisiile tehnice de prevenire si stingere a 

incendiilor afisarea la loc vizibil a normelor PSI specifice activitatilor ce se desfasoara in unitate, precum si a 

planurilor de evacuare in caz de incendiu pentru angajati si pentru bunuri; planul se va afisa in corpul de cladire, la 

fiecare nivel al cladirii si va fi completat prin montarea (trasarea) de sageti indicatoare pe holuri si scari.  

(c) directorul, prin admistratorul de patrimoniu si comisiile tehnice specifice, va lua toate masurile necesare pentru 

eliberarea cailor si usilor de acces si de evacuare, precum si pentru eliberarea de materiale periculoase, cu grad de 

risc, ce sunt depozitate in grupul sanitar de la parter (nivel sali mici balet), controland periodic indeplinirea acestei 

activitati; 

(d) directorul va asigura conditii pentru ca, periodic, cadre ale politiei teritoriale sa desfasoare activitati pentru 

pregatirea antiinfractionala a elevilor si a cadrelor didactice si va aduce la cunostinta unitatii de politie teritoriala 
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deplasarile in grup ale elevilor organizate in alte orase sau zone turistice, precum si activitatile culturale, artistice, 

turistice si sportive din localitate, la care participa un numar mare de elevi; 

Art. 45 In exercitarea atributiilor si a responsabilitatilor stabilite in prezentul regulament, directorul emite decizii 

si note de serviciu; 

Art. 46 (a) Drepturile si obligatiile directorului unitatii de invatamant sunt cele prevazute de legislatia in vigoare, 

de regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, de regulamentul de 

organizare si functionare a unitatii, re regulamentul intern si de contractele colective de munca aplicabile; 

(b) perioada concediului anual de odihna al directorului se aproba de catre inspectorul scolar general. 

 

2. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 

 
Art.47 (1) In anul scolar 2019-2020 la Liceul de Coregrafie „Floria Capsali”, Consiliul de Administratie, organ de 

conducere la nivelul institutiei scolare, este constituit, conform art.4 alin.(1) lit.(b) din OMEN nr.4619/2014 si a 

prevederilor din OMECS nr.4621/23.07.2015 pt. modificarea si completarea Metodologiei-cadru de organizare si 

functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar, aprobata prin OMEN 

4619/2014, din 9 membri, dupa cum urmeaza: 4 cadre didactice din unitatea de invatamant, 1 reprezentant al 

primarului sectorului 4, 2 reprezentanti ai Consiliului Local al sectorului 4, 1 reprezentant al parintilor si un 

reprezentant al elevilor. Directorul unitatii de invatamant este membru de drept al consiliului de administratie din 

cota aferenta cadrelor didactice din unitate. 

(2) a) Consiliul de Administratie este organ de conducere al unitatii de invatamant; 

b) Consiliul de Administratie se intruneste lunar in sedinte ordinare, precum si ori de cate ori este necesar in 

sedinte extraordinare, la solicitarea presedintelui consiliului de administratie sau a 2/3 din numarul membrilor 

consiliului de administratie ori a 2/3 din numarul membrilor consiliului profesoral. Consiliul de administratie 

este convocat si la solicitarea a 2/3 din numarul membrilor consiliului elevilor sau 2/3 din numarul membrilor 

consiliului reprezentativ al parintilor. 

c) Hotararile Consiliului de Administratie sunt obligatorii pentru tot personalul scolii. 

 (3) a) Consiliul de Administratie asigura respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, ale actelor normative 

emise de Ministerul Educatiei Nationale si ale deciziilor Inspectorului Scolar General. 

b) Personalul didactic de predare care face parte din Consiliul de Administratie este ales de Consiliul profesoral, 

la propunerea directorului sau a celorlalti membri ai acestuia, dintre cadrele didactice care au calitati manageriale 

si performante profesionale deosebite. 

(4) Consiliul de Administratie indeplineste atributiile stabilite in Leagea nr. 1/2011, Legea educatiei nationale, 

art.96(7) si in OMEN nr.4619/22.09.2014, cap. IV, art. 15. 

Art. 48 (1) Consiliul de administratie are urmatoarele atributii: 

(a) aproba tematica, graficul si ordinea de zi a sedintelor; 

(b) stabileste responsabilitatile membrilor consiliului de administratie si procedurile de lucru; 

(c) aproba regulamentul intern si regulamentul de organizare si functionare a unitatii cu respectarea prevederilor 

legale; 

(d) isi asuma, alaturi de director, raspunderea publica pt. performantele unitatii de invatamant; 

(e) valideaza statul de personal pt. toate categoriile de personal din unitate; 

(f) valideaza raportul general privind starea si calitatea invatamantului din scoala si promoveaza masuri 

ameliorative; 

(g) aproba comisia de elaborare a proiectului de dezvoltare institutionala (PDI), precum si comisia de revizuire a 

acestuia; aproba PDI-ul si modificarile ulterioare ale acestuia, precum si planul managerial al directorului; 

(h) adopta proiectul de buget al unitatii, conform legislatiei in vigoare, si intreprinde demersuri ca unitatea sa se 

incadreze in limitele bugetului alocat; 

(i) avizeaza executia bugetara la nivelul scolii si raspunde, impreuna cu directorul, de incadrarea in bugetul 

aprobat, conform legii; 

(j) aproba modalitatile de realizare a resurselor extrabugetare ale scolii si stabileste utilizarea acestora in 

concordanta cu PDI-ul si planul managerial pt. anul in curs; resursele extrabugetare realizate de scoala din 

activitati specifice (inchirieri de spatii, etc.), donatii, sponsorizari sau alte surse legal constituite raman in totalitate 

la dispozitia acesteia; 

(k) avizeaza planurile de investitii; 

(l) aproba acordarea burselor scolare, conform legislatiei in vigoare; 

(m) aproba acordarea premiilor pt. personalul unitatii, conform prevederilor legale in vigoare; 

(n) aproba acoperirea integrala sau partiala a cheltuielilor de deplasare la manifestari stiintifice in tara sau 

strainatate pt. personalul didactic, in limita fondurilor sau din fonduri extrabugetare; 

(o) aproba, lunar, decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice si personlului didactic auxiliar din 

unitate, in baza solicitarilor depuse de acestea; 

(p) aproba proceduri elaborate la nivelul scolii; 

(r) aproba curriculumul la decizia scolii cu respectarea prevederilor legale; 

(s) aproba orarul cursurilor din unitatea de invatamant; 
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(t) aproba masuri de optimizare a procesului didactic propuse de consiliul profesoral; 

(u) stabileste componenta si atributiile comisiilor pe domenii de activitate din unitate; 

(v) aproba tipurile de activitati educative extrascolare care se organizeaza in unitate, durata acestora, modul de 

organizare si responsabilitatile stabilite de consiliul profesoral; 

(x) aproba proiectul de incadrare, intocmit de director, cu personal didactic de predare, precum si schema de 

personal didactic auxiliar si nedidactic; 

(z) desemneaza coordonatorul pt. proiecte si programe educative scolare si extrascolare; 

(aa) organizeaza concursul pt. ocuparea posturilor didactice auxiliare si nedidactice, aproba comisiile in vederea 

organizarii si desfasurarii concursului, valideaza rezultatele concursurilor si aproba angajarea pe post, in conditiile 

legii; 

(bb) realizeaza anual evaluarea activitatii personalului, conform prevederilor legale; 

(cc) avizeaza, la solicitarea directorului, pe baza recomandarii medicului de medicina muncii, realizarea unui 

examen medical de specialitate, in cazurile de inaptitudine profesionala de natura psihocomportamentala, pt. 

salariatii unitatii; 

(dd) indeplineste atributiile de incadrare si mobilitate a personalului didactic prevazute in Metodologia-cadru de 

miscare a personalului didactic in invatamantul preuniversitar; 

(ee) aproba modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca al personalului din unitate; 

(ff) aproba fisa individuala a postului pt. fiecare salariat, care constituie anexa la contractul individual de munca, 

si o revizuieste, dupa caz; 

(gg) indeplineste atributiile prevazute de legislatia in vigoare privind raspunderea disciplinara a elevilor, 

personalului didactic de predare, didactic auxiliar si nedidactic din unitate; 

(hh) aproba, in limita bugetului alocat, participarea la programe de dezvoltare profesionala a angajatilor scolii; 

(2) Membrii Consiliului de Administratie coordoneaza si raspund de domenii de activitate, pe baza delegarii de 

sarcini stabilite de presedintele consiliului, prin decizie. 

(3) La inregistrarea a 3 absente nemotivate in decursul unui an scolar la sedintele consiliului de administratie,  

respectivul membru al CA se considera de drept revocat din functie, urmand a fi inlocuit de catre o alta persoana, 

cu respectarea prevederilor legale.     

Art. 49 Presedintele consiliului de administratie isi indeplineste atributiile conform art. 12 cap. III din OMEN 

nr.4619/22.09.2014 

 

3. CONSILIUL PROFESORAL 

 

Art. 50   (1) Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere, de predare din 

unitatea de invatamant; directorul unitatii indeplineste functia de presedinte al Consiliului profesoral. 

(2) Consiliul profesoral se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, la propunerea directorului sau la 

solicitarea a minimum 1/3 din numarul personalului didactic de preadre. 

(3) Sedintele Consiliului profesoral se constituie legal in prezenta a 2/3  din numarul total al membrilor. 

Hotararile Consiliului profesoral se iau prin vot deschis sau secret, in functie de optiunea membrilor, cu cel putin 

jumatate plus unu din numarul total al acestora si sunt obligatorii pentru intregul personal salariat al institutiei 

scolare Liceul de Coregrafie „Floria Capsali”. 

(4) Participarea la sedintele Consiliului profesoral este obligatorie pentru toate cadrele didactice; absenta 

nemotivata de la aceste sedinte constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza pe linie administrativa ( la 

3 absente nemotivate se scad 5 puncte din punctajul total aferent obtinerii calificativului anual). 

(5) Consiliul profesoral ineplineste atributiile care se regasesc in Art.98(2) din Legea nr. 1/2011, Legea educatiei 

nationale si in prevederile art. 58 din ROFUIP aprobat  cu OMENCS nr.5079/31.08.2016; 

(6) Secretarul Consiliului profesoral este un profesor ales pe un an scolar de catre consiliu; 

(7) Sedintele Consiliului profesoral se desfasoara dupa reguli democratice, in mod civilizat, respectand dreptul la 

opinie, avand in vedere toleranta si o comunicare optima. Abaterea de la aceasta prevedere atrage dupa sine 

eliminarea din sedinte a celui care nu respecta principiile sau suspendarea sedintei la initiativa celui care o 

conduce;      

(8) La sfarsitul fiecarei sedinte toti membrii   au obligatia sa semneze procesul-verbal incheiat cu aceasta ocazie. 

Lipsa cvorumului de semnaturi anuleaza valabilitatea punerii in aplicare a hotararilor sedintei respective; 

(9) La sedintele Consiliului profesoral participa si personalul didactic auxiliar atunci cand se discuta probleme 

referitoare la activitatea acestuia, precum şi atunci cand se dezbate şi se avizează Regulamentul intern si 

Regulamentul de organizare si functionare al unităţii de învăţământ; 

Art. 51 Consiliul profesoral are urmatoarele atributii: 

a) analizeaza, dezbate si valideaza raportul general privind starea si calitatea invatamantului din scoala; 

b) alege, prin vot secret, reprezentantii personalului didactic in consiliul de administratie; 

c) dezbate, avizeaza si propune consiliului de administratie, spre aprobare, planul de dezvoltare institutionala al 

scolii; 

d) dezbate si aproba rapoartele de activitate semestrial si anual, precum si eventuale completari sau modificari ale 

acestora; 
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e) aproba raportul privind situatia scolara semestriala si anuala prezentat de fiecare diriginte, precum si situatia 

scolara dupa incheierea sesiunilor de amanari, diferente si corigente; 

f) hotaraste asupra tipului de sanctiune disciplinara aplicata elevilor care savarsesc abateri, potrivit prevederilor  

regulamentului de organizare si functionare a unitatii, a ROFUIP aprobat prin OMENCS nr.5079/31.08.2016 si 

a Statutului elevului aprobat prin OMENCS nr.4742/2016; 

g) propune acordarea recompenselor pt. elevi si pt. personalul didactic din unitate, conform reglementarilor in 

vigoare; 

h) valideaza notele la purtare mai mici de 7,00; 

i) avizeaza oferta de curriculum la decizia scolii pt. anul scolar urmator si o propune spre aprobare consiliului de 

administratie; 

j) avizeaza proiectul planului de scolarizare; 

k) valideaza fisele de autoevaluare ale personalului didactic al scolii, in baza carora se stabileste calificativul 

anual; 

l) formuleaza aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic care solicita acordarea gradatiei de merit 

sau a altor distinctii si premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activitatii desfasurate de 

acesta; 

m) propune consiliului de administratie programele de formare continua si dezvoltare profesionala ale cadrelor 

didactice; 

n) dezbate si avizeaza regulamentul de organizare si functionare a unitatii; 

o) dezbate probleme legate de continutul sau organizarea actului educational din scoala si propune consiliului de 

administratie masuri de optimizare a acestuia; 

p) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pt. evaluarea si asigurarea calitatii, in conditiile 

legii; 

q) indeplineste, in limitele legii, alte atributii stabilite de consiliul de administratie, precum si orice alte atributii 

potrivit legislatiei in vigoare si contractelor colective de munca aplicabile; 

 

4. CONSILIUL CLASEI 

                 
Art. 52 (1) Consiliul profesorilor clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care preda la clasa 

respectiva, cel putin un parinte delegat din partea Comitetului de parinti al clasei si reprezentantul elevilor clasei 

respective. Presedintele Consiliului clasei este dirigintele clasei. 

 (2) Consiliul clasei se organizeaza de profesorul diriginte si se intruneste cel putin o data pe semestru sau ori de 

cate ori este necesar, la solicitarea dirigintelui, a reprezentantilor parintilor si ai elevilor. Actiunile consiliului  

clasei se consemneaza intr-un registru special în care se trec procesele-verbale încheiate cu ocazia desfăşurării 

fiecărui Consiliu al clasei. 

 Art. 53 Consiliul clasei are urmatoarele atributii: 

a) analizeaza semestrial progresul scolar si comportamentul fiecarui elev; 

b) stabileste masuri de sprijin atat pt. elevii cu probleme de invatare sau comportament, cat si pt. elevii cu 

rezultate deosebite; 

c) stabileste notele la purtare pt. fiecare elev al clasei, in functie de frecventa si comportamentul acestora in 

activitatea scolara si extrascolara; propune consiliului profesoral validarea notelor mai mici de 7,00; 

d) propune recompense pt. elevii cu rezultate deosebite; 

e) participa la intalniri cu parintii si elevii ori de cate ori este nevoie, la solicitarea dirigintelui sau a cel putin 1/3 

dintre parintii elevilor clasei; 

f) analizeaza abaterile disciplinare ele elevilor si propune dirigintelui sanctiunile disciplinare prevazute pt. elevi, 

in conformitate cu legislatia in vigoare 

 

5. COMISIA PENTRU EVALUAREA  SI ASIGURAREA CALITATII (CEAC) 

 

Art. 54 Comisia pentru evaluare si asigurarea calitatii este formata din 9 membri: 1 responsabil, 3 reprezentanti ai 

corpului profesoral, presedintele Asociatiei de parinti a unitatii si un reprezentant al parintilor, un reprezentant al 

elevilor claselor X-XII, un reprezentant al Consiliului Local al sectorului 4, un reprezentant al sindicatelor. 

Art. 55 Conducerea operativa este asigurata de catre un cadru didactic desemnat de director, care este direct 

subordonat acestuia.  

Art. 56 Atributiile comisiei de evaluare si asigurarea calitatii sunt urmatoarele: 

1. stabileste strategii, proceduri si activitati de evaluare si asigurarea calitatii, aprobate de conducerea liceului; 

2. elaboreaza criteriile, standardele, indicatorii de performanta, standardele de referinta pentru asigurarea calitatii; 

3. elaboreaza proceduri ce privesc initierea, monitorizarea si revizuirea periodica a programelor si activitatilor 

desfasurate; 

4. planifica si urmareste efectiv realizarea rezultatelor asteptate ale invatarii; 

5. monitorizeaza rezultatele obtinute in activitatea instructiv-educativa; 
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6. efectueaza o evaluare interna privind calitatea educaţiei şi redactează Raportul de evaluare internă (RAEI) la 

începutul anului şcolar până la 1 octombrie, pentru activitatea desfăşurată în anul şcolar trecut; 

7. sprijina procesul de evaluare externa a rezultatelor; 

8. stabileste proceduri de evaluare periodica a calitatii activitatii corpului profesoral; 

9. stabileste proceduri obiective si transparente de evaluare a rezultatelor invatarii; 

10. elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in cadrul liceului. Raportul este adus 

la cunostinta în Consiliul profesoral şi in Consiliul de administraţie tuturor cadrelor didactice, Comitetului 

Reprezentativ al Părinţilor, Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, evaluatorilor externi şi este postat pe 

site-ul liceului; 

11. elaboreaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei; 

12. coopereaza cu agentia romana specializata pentru asigurarea calitatii, cu alte agentii si organisme abilitate sau 

institutii similare din tara ori din strainatate, potrivit legii. 

 

6. COMISIILE METODICE ALE CATEDRELOR/ARIA CURRICULARA ARTE; COMISIILE DE 

LUCRU PE PROBLEME 

 
Art. 57 (1) Comisiile metodice, ariile curriculare si comisiile de lucru pe probleme sunt alcatuite conform 

ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016, precum si altor acte normative aflate in vigoare. Fiecare 

comisie are un responsabil care este numit prin decizie interna emisa de director, dupa ce a fost propus in 

Consiliul profesoral si aprobat in Consiliul de administratie. Periodic comisiile isi prezinta activitatea in Consiliul 

de administratie/Consiliul profesoral, dupa caz. 

(2) Neindeplinirea sarcinilor si a atributiilor sau indeplinirea defectuoasa a acestora de catre cadrele didactice si 

personalul didactic auxiliar responsabili sau membrii in comisiilie metodice/catedre/aria curriculara  Arte si in 

comisiile de lucru pe probleme sau in alte structuri organizatorice ale institutiei scolare, constituie abatere 

disciplinara si, intr-o prima etapa conduce la scaderea punctajului pentru acordarea calificativului anual cu 10 

– 15 puncte, in functie de gravitatea abaterii. In cazul abaterilor repetate vor fi puse in aplicare prevederile art. 

280 – 283 din Legea Educatiei Nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare privind 

raspunderea disciplinara si patrimoniala a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar. 

Art. 58 La Liceul de Coregrafie „Floria Capsali”, in anul scolar 2017-2018, functioneaza urmatoarele consilii, 

comisii metodice si comisii de lucru pe probleme: 

 Consiliul profesoral 

 Consiliul de administratie 

 Comisia metodică a diriginţilor 

 Comisia metodică Limba română, limbi moderne 

 Comisia metodică Matematică şi stiinţe 

 Comisia metodică istorie, geografie, DSU, ed. muzicală, ed. plastică, religie 

 Aria curriculară ARTE 

 Comisia metodică pian tehnic şi pian corepetiţie 

 Comisia de întocmire a orarului şi de organizare a serviciului pe şcoală al personalului didactic şi al elevilor 

 Consiliul pentru Curriculum 

 Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 

 Comisia pentru programe si proiecte educative 

 Comisia de încadrare şi salarizare 

 Comisia pentru elaborarea Regulamentului de organizare si functionare al unitatii si a Regulamentului intern 

 Comisia pentru elaborarea Proiectului de dezvoltare institutionala a  şcolii pe termen mediu  

 Comisia pentru monitorizarea ritmicităţii notării şi verificarea cataloagelor 

 Comisia de perfecţionare metodică şi formare continuă 

 Comisia pentru consiliere, orientare şcolară şi profesională 

 Comisia pentru acordarea burselor şi a altor ajutoare 

 Comisia Euro 200 

  Comisia Bani de liceu 

 Comisia pentru realizarea Programului social pentru suplimentul de hrană pentru elevi, constând în produse de 

panificaţie şi lapte 

 Comitetul de securitate şi sănătate în muncă 

 Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar 

 Consiliul artistic 

 Comisia Paritară 

 Comisia pentru disciplină –personal didactic, didactic auxiliar si nedidactic 

 Comisia pentru controlul documentelor şcolare şi de secretariat 

 Comisia pentru manuale şcolare şi rechizite 

 Comisia pentru frecventa elevi, combaterea absenteismului si abandonului scolar 

 Comisia de achizitii  
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 Comisia pentru întocmirea Raportului general privind starea si calitatea invatamantului 

 Comisia pentru oferta educationala 

 Comisia pentru echivalare in credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formarii continue 

 Comisia ALOP 

 Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si/sau dezvoltarii sistemului de 

control intern/managerial 

 Comisia de mobilitate 

 Comisia  de gestionare  SIIIR 

 Comisia de gestionare REVISAL 

 Comisia CIVITAS 

 Comisia pentru  receptia bunurilor 

 Comisia pentru supravegherea prelucrarii datelor cu caracter personal 

 Consiliile claselor 

 Comisia pentru olimpiade si concursuri scolare 

 Celula de urgenta 

 Comisia pentru selectionarea anuala a documentelor create, ce urmeaza a fi eliminate sau arhivate 

Art. 59 La inceputul  fiecarui an scolar, se constituie catedrele/comisiile metodice formate din minim 3 membri; 

in cazul disciplinelor care au un numar insuficient de cadre didactice pentru constituirea catedrelor, consiliul de 

administratie al scolii procedeaza la gruparea disciplinelor inrudite. Responsabilii catedrelor/comisiilor metodice 

vor fi alesi prin vot in cadrul catedrelor, dintre cadrele didactice care au cel putin gradul didactic II si rezultate 

foarte bune in activitatea profesionala. Acestia vor fi numiti pe functie prin decizia directorului unitatii de 

invatamant.  

Art. 60 (1) Responsabilul ariei curriculare Arte se alege prin vot, la nivelul ariei curriculare, dintre cadrele 

didactice care au cel putin gradul didactic II si performante in activitatea didactica. 

(2) In vederea asigurarii unei informari corecte si unitare pentru toti elevii de la Liceul de Coregrafie „Floria 

Capsali”, catedra de specialitate va intocmi la inceputul fiecarui an scolar o baza de date cuprinzand toate 

concursurile de specialitate - coregrafie, nationale, europene si mondiale, organizate de catre institutii 

culturale/artistice prestigioase din tara si din strainatate la care se recomanda participarea elevilor care opteaza 

pentru acest lucru. Centralizarea datelor se va face de catre catedra de specialitate pana la data de 31 octombrie ale 

fiecarui an scolar. Elevii care doresc sa participe la aceste concursuri, reprezentand institutia scolara, trebuie sa 

aiba acordul catedrei de specialitate, al consiliului artistic si al directorului unitatii scolare, precum si incuviintarea 

scrisa a parintilor/reprezentantilor legali care vor asigura suportul financiar, atat pentru participare (pentru 

concursul unde se solicita taxe de participare), cat si pentru transport, masa si cazare (dupa caz). 

(3) Nu se permite organizarea concursurilor scolare in timpul programului scolar al elevilor. 

(4) Participarea elevilor si a profesorilor la concursurile si festivalurile de balet care se organizeaza in tara sau 

strainatate se face cu respectarea procedurii ISMB cu privire la mobilitatea cadrelor didactice si a elevilor. 

(5) La nivelul unitatii de invatamant se constituie, in conformitate cu prevederile OMECTS 5569/7.10. 2011, o 

comisie de supraveghere si indrumare a activitatilor artistice a elevilor in spatiul public, alcatuita din directorul 

unitatii de invatamant, responsabilul si membrii catedrei de specialitate, denumita Consiliul artistic. 

* Activitatile Consiliului artistic vor fi aprobate de Consiliul de administratie al scolii. 

(6) Pe perioada scolarizarii, orice activitate artistica a elevilor in public, care reprezinta unitatea scolara, se 

realizeaza numai cu avizul consultativ al Consiliului artistic si doar cu aprobarea Consiliul de administratie 

al scolii. 
(7) Activitatea artistica in spatiul public este considerata activitate de perfectionare pentru cadrele didactice si este 

parte integranta a pregatirii de specialitate pentru elevi. 

Art. 61  Directorul stabileste atributiile sefilor de catedra, ale comisiilor metodice si ale responsabililor comisiilor 

de lucru pe probleme, precum si responsabilitatile membrilor Consiliului de administratie, prin fisele de post, 

pentru intreg personalul din subordine, conform legii si contractului individual de munca, avand drept de 

indrumare si control asupra activitatii intregului personal salariat al unitatii de invatamant. 

Art. 62 Responsabilii catedrelor/comisiilor metodice, ai comisiilor de lucru pe probleme, precum si membrii 

Consiliului de administratie prezinta Consiliului profesoral si/sau Consiliului de administratie, dupa caz, rapoarte 

semestriale la cererea directorului privind activitatea desfasurata si raspund pentru activitatea desfasurata in fata 

directorului, a Consiliului profesoral, a Consiliului de administratie si a organelor indrumare si de control din 

ISMB si MEN pentru activitatea profesionala proprie si a comisiei metodice/comisiei de lucru pe probleme, 

conform fisei postului. 

Art. 63 Competenţele, sarcinile şi responsabilităţile organelor participative de management, mentionate la art. 61, 

sunt prevazute  în ROFUIP si in legea nr. 1/2011. De asemenea raporturile acestora cu  funcţiile de management 

superior se regăsesc tot în aceste documente. 

Art. 64 Documentele manageriale ce trebuie să existe la nivelul fiecărei arii curriculare sunt: 

1. Componenţa ariei curriculare, cu banca de date corespunzătoare; 
2. Zilele metodice şi orarul  şefilor de catedră; 
3. Planul managerial al ariei curriculare pe an şi semestre; 
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4. Atribuţiile responsabilului de arie curriculară şi ale celui de catedră; 
5. Analiza activitatii ariei în anul şcolar trecut şi pe semestre; 

6. Ghidul de evaluare a activităţii de perfecţionare; 
7. Criteriile de selecţie a manualelor şcolare; 

8. Tematicile de perfecţionare la nivel de arie curriculară; 

9. Testele predictive şi rezultatul acestora la fiecare catedră; 

10. Programul de pregătire pentru Evaluarea nationala  la clasa a VIII-a, Examenul national de bacalaureat, 

olimpiade si concursuri scolare; 

11. Propuneri  de manifestări ştiinţifice, culturale şi artistice la nivel de şcoală, localitate, national si 
international; 

12. Oferta educaţională pentru CDŞ sau CDL pentru aria curriculară/comisia metodica; 

13. Fişa de evaluare profesională a şefilor de catedră semestrial şi anual; 
14. Registrul de procese-verbale. 

Art. 65 Atributiile responsabililor de catedra/comisie metodica/arie curriculara Arte 
a) Urmăresc completarea şi semnarea fişei de post de către toţi profesorii din catedră/comisia metodică, aria 
curriculară Arte şi transmiterea acestora la secretariatul şcolii; 

b) Inventariază baza materială şi didactică a catedrei/comisiei metodice/ariei curriculare Arte; 

c) Analizează disponibilul şi necesarul de resurse materiale şi asigură solicitarea către conducerea unităţii şcolare 

a nevoilor de resurse didactico-materiale identificate; 

d) Ţin evidenţa personalului didactic de predare care activează în comisia metodică/catedră (componentă a 
dosarului catedrei/comisiei metodice/ariei curriculare Arte); 

e) Coordonează şi răspund pentru elaborarea proiectelor de încadrare pe discipline de învăţământ, urmărind 

respectarea principiului continuităţii; 

f) Stabilesc atribuţiile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice/ariei curriculare Arte; 

g) Ţin  evidenţa fişelor şi a atribuţiilor cadrelor didactice din catedră/comisia metodică/aria curriculară Arte; 
h) Elaborează raportul de activitate la nivelul catedrei/comisiei metodice/ariei curriculare Arte, semestrial şi anual; 

i) Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale la nivelul comisiei metodice/catedrei/ariei curriculare ARTE 

pe care o coordonează; 

j) Urmăresc, în realizarea încadrărilor, aplicarea planului de învăţământ în conformitate cu reglementările în vigoare; 

k) Urmăresc, în realizarea planificărilor calendaristice aplicarea programelor şcolare în vigoare; 
l) Consiliază  cadrele didactice din catedră/comisia metodică/aria curriculară Arte în procesul de elaborare a 

proiectării didactice şi a planificărilor semestriale si anuale; 

m) Au obligaţia de a efectua  asistenţe la orele de curs, în special la profesorii stagiari, la cei nou-veniţi, sau la 

cei în activitatea cărora se constată disfuncţii în procesul de predare-învăţare-evaluare, ori în relaţia profesor-

elev; 

n) Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele naţionale, examenele de sfârşit de an 
la specialitate şi pian tehnic, concursuri şi olimpiade şcolare; 

o) Elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii catedrei/comisiei metodice/ariei 
curriculare Arte, pe care le prezintă în Consiliul profesoral, şi/sau, după caz, în Consiliul de administraţie; 

p) Implementează şi ameliorează standarde de calitate specifice, în cooperare şi colaborare cu CEAC; 

q) Redactează periodic, la solicitarea Consiliului de administraţie, rapoarte sintetice vizând parcurgerea materiei 

şi evaluarea ritmică a elevilor; 

r) Organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare–acţiuni specifice unităţii de învăţământ, lecţii 

demonstrative, schimburi de experienţă, etc; 

s) Elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi strategia de dezvoltare a şcolii pe 

termen mediu care trebuie să cuprindă finalităţi, resurse materiale şi umane, curriculum la decizia şcolii, 

activităţi extracurriculare şi extraşcolare, parteneriate şi proiecte educationale nationale si internationale; 

t) Evaluează activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice/ariei curriculare Arte, în baza unui raport 

bine documentat; 

u) Realizeaza evaluarea cadrelor didactice in cadrul catedrei/comisiei metodice/ariei curriculare Arte  si acorda 

punctaje in comisie in fişele de evaluare a cadrelor didactice, după ce acestea şi-au făcut autoevaluarea; 

v) Propun Consiliului de administraţie calificativele anuale ale cadrelor didactice. 

Art. 66  Documentele manageriale  ce trebuie să existe la nivelul catedrei/comisiei metodice/ariei curriculare Arte 

sunt: 

1. componenţa catedrei (comisiei), cu banca de date corespunzătoare; 
2. ziua metodică şi orarul  membrilor catedrei; 
3. planul managerial al catedrei/comisiei metodice,  pe an şcolar şi pe semestre; 

4. planificările calendaristice individuale şi colective; 
5. atribuţiile responsabilului de catedră/comisie metodica si responsabilitatile cadrelor didactice componente ale 

catedrei/comisiei metodice; 

6. testele predictive, rezultatele acestora şi măsuri ameliorative/remediale; 
7. analiza activităţii catedrei în anul şcolar trecut şi pe semestre; 
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8. bibliografie de documente folosite, programe, seturi de manuale,  trunchi comun şi CDS sau CDL, bibliografie 

orientativă, metodologii specifice etc.; 

9. criterii de selecţie a manualelor şcolare; 
10. oferta educaţională pentru CDŞ sau CDL la nivelul catedrei;  

11. tematici de perfecţionare la nivel de catedră; 
12. programul de pregătire pentru examenele naţionale (Evaluarea nationala la clasa a VIII-a si  Examenul national 

de bacalaureat); 

13. ghidul de evaluare a activităţii de perfecţionare; 
14. fişa de dezvoltare profesională; 
15. fişa de evaluare semestrială şi anuală a fiecărui cadru didactic component al catedrei; 
16. registrul de procese - verbale. 

 

CAPITOLUL V 

PERSONALUL SCOLII 

 

I. CADRELE DIDACTICE 
 

Art. 67  Personalul didactic de predare din unitatea de invatamant are drepturile si obligatiile prevazute in Legea 

nr. 1/2011, Titlul IV: Statutul personalului didactic, Sectiunea 8: Drepturi si obligatii, art.260-284, precum si cele 

prevazute de Contractul colectiv de munca 

Art. 68  

a) Personalul didactic de la Liceul de Coregrafie “Floria Capsali” cuprinde persoanele din sistemul de invatamant 

responsabile cu instruirea si educatia. 

b) Fac parte din categoria personalului didactic persoanele care indeplinesc conditiile de studii prevazute de lege, 

care au capacitatea de exercitare deplina a drepturilor, o conduita morala conforma deontologiei profesionale si 

sunt apte din punct de vedere medical si psihologic pentru indeplinirea functiei. 

c) Nu pot ocupa posturile didactice, persoanele care desfasoara activitati incompatibile cu demnitatea functiei 

didactice, cum sunt: prestarea de catre cadrul didactic a  oricarei activitati comerciale in incinta unitatii de 

invatamant sau in zona limitrofa; comertul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale; 

practicarea in public, a unor activitati cu componenta lubrica sau altele care implica exhibarea, in maniera 

obscena, a corpului. 

 Art. 69  DREPTURILE CADRELOR DIDACTICE 
a) Libertatea initiativei profesionale a personalului didactic se refera, in principal, la:  

- Conceperea activitatii profesionale si realizarea obiectivelor instructiv-educative ale disciplinelor de invatamant, 

prin strategii didactice care respecta principiile psihopedagogice; 

- Utilizarea bazei materiale si a resurselor didactico-materiale ale scolii in scopul realizarii obligatiilor 

profesionale; 

- Punerea in practica a ideilor inovatoare pentru modernizarea procesului de invatamant; 

- Organizarea cu elevii a unor activitati extracurriculare cu scop educativ, cultural, artistic sau de cercetare 

stiintifica; 

- Colaborarea cu parintii, prin lectorate si alte actiuni colective cu caracter pedagogic; 

- Infiintarea in unitatile de invatamant a unor laboratoare, ateliere, cabinete, cluburi, cercuri, grupe, cenacluri, 

formatii in domeniul artistic, cultural etc., precum si a unor publicatii si reviste scolare, conform legii; 

- Evaluarea performantelor la invatatura ale elevilor in baza unui sistem de evaluare validat si potrivit constiintei 

proprii; 

- Participarea la viata scolara, in toate compartimentele care vizeaza organizarea si desfasurarea procesului de 

invatamant, conform deontologiei profesionale, fisei postului si Contractului individual de munca. 

b) Cadrele didactice nu pot fi perturbate in timpul desfasurarii activitatii didactice de nici o autoritate scolara sau 

publica. Inregistrarea activitatii didactice si multiplicarea sub ori ce forma a acesteia de catre elevi sau de catre 

alte persoane este permisa numai cu acordul cadrului didactic respectiv. 

c) Profesorii au dreptul sa lanseze proiecte si sa participe la desfasurarea lor. 

d) Profesorii beneficiaza de gradatie de merit acordata prin concurs si pot primi decoratii scolare, granturi,  

medalii, titluri, potrivit legii. 

e) Personalul didactic este incurajat sa participe la viata sociala si publica, in beneficiul propriu, in interesul 

invatamantului si al societatii romanesti; 

f) Personalul didactic are dreptul sa faca parte din asociatii si organizatii sindicale, profesionale si culturale, 

nationale si internationale, precum si din organizatii politice legal constituite, in conformitate cu prevederile legii; 

g) Personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale in spatiul scolar si poate intreprinde actiuni in nume 

propriu, in afara acestui spatiu, daca acestea nu afecteaza prestigiul invatamantului si demnitatea profesiei de 

educator; 

h) Profesorii de specialitate au dreptul sa filmeze si sa fotografieze activitatea din cadrul orelor de 

specialitate, ca metoda de lucru, pentru ca impreuna cu elevii sa imbunatateasca ulterior tehnica 



  Regulamentul  de organizare si functionare  al  Liceului de Coregrafie „Floria Capsali” 17 

dansului. Metoda fotografierii si a filmarii este indicata in cadrul lectiilor deschise, spectacolelor, 

stagiilor, workshop-urilor. Inregistrarile si fotografiile sunt folosite in scop educational. 
Art. 70  OBLIGATIILE CADRELOR DIDACTICE 

(1) Cadrele didactice isi vor desfasura activitatea didactica, zilnic, respectand programul si orarul claselor la care 

sunt incadrate; se vor prezenta la scoala cu 15 minute inainte de inceperea orelor, avand obligatia de a-si pregati 

materialul didactic auxiliar, mijloacele de invatamant folosite la lectii si de a completa si semna condica de 

prezenta; 

(2) Profesorul trebuie sa semneze zilnic Condica de prezenta. Profesorul are acces in scoala pe baza legitimatiei de 

profesor vizata pentru fiecare an scolar in curs (art.3, Legea nr.35/2.03.2007); 

(3) Profesorul trebuie sa intre la ora punctual si, de asemenea, sa iasa de la ora dupa ce se suna de iesire; 

(4) Cadrele didactice trebuie sa manifeste respect fata de colegi, elevi si parinti, indiferent de nationalitate, rasa, 

statut social, religie sau apartenenta politica a acestora, sa comunice si sa relationeze cu elevii, parintii si celelalte 

cadre didactice intr-o maniera exemplara, fiindu-le interzis sa aduca jigniri sau insulte colegilor, parintilor sau 

elevilor; 

(5) Cadrele didactice au obligatia morala sa-si acorde respect reciproc si sprijin in indeplinirea obligatiilor 

profesionale; 

(6) Cadrele didactice trebuie sa aiba o tinuta decenta, un comportament model pentru elevi, sa foloseasca un 

vocabular adecvat functiei pe care o indeplinesc in unitatea scolara, care sa nu lezeze moralitatea si demnitatea 

elevilor, in conformitate cu statutul de educator; profesorii trebuie sa fie exemple pentru elevii pe care ii educa, 

fiind interzisa purtarea de catre profesoare/profesori a pantalonilor scurti sau a imbracamintei indecente, inclusiv 

fuste/rochii scurte, bluze/sacouri decoltate; 

(7) Cadrele didactice au obligatia de a respecta orarul scolii si de a raspunde solicitarilor conducerii privind 

desfasurarea de activitati care vizeaza realizarea politicilor educationale ale scolii; intarzierile de la ore si 

absentele nemotivate se consemneaza in condica de prezenta si constituie abatere disciplinara, care va fi 

sanctionata conform legii; in situatia absentarii de la ore a cadrelor didactice, din motive intemeiate, care au fost 

aduse la cunostinta conducerii scolii, orele vor fi acoperite de profesorul de serviciu sau, dupa caz, de ceilalti 

membri ai catedrei/sau de profesori de alte specialitati; 

(8) In conformitate cu prevederile legale, in fiecare an scolar cadrele didactice si personalul didactic auxiliar vor 

efectua analizele medicale specializate la cabinetul de medicina muncii potrivit contractului incheiat intre unitatea 

scolara si Cabinetul de medicina muncii; Se vor respecta prevederile HG 355/2007, cu modificarile si completarile 

ulterioare, cu privire la urmatoarele examene medicale: 

- Examen clinic general – la medicina muncii – anual 

  - Examen psihologic – anual  

  - Examen psihiatric – la indicatia medicului specialist 

(9) Cadrele didactice sunt obligate sa prezinte la inceputul anului scolar/semestrului planificarile anuale si 

semestriale pentru disciplinele de predare din norma didactica, iar in cazul profesorilor diriginti, planificarile 

pentru ora de dirigentie, avizate de sefii de catedre/consilierul educativ, programarea activitatilor extracurriculare, 

intervalul orar saptamanal pentru intalnirile cu parintii; cadrele didactice au obligatia sa elaboreze si sa propuna 

Consiliului de Administratie programe pentru disciplinele optionale care sa corespunda nevoii de pregatire a 

elevilor si solicitarilor elevilor si ale parintilor. Activitatile realizate cu elevii, in afara unitatii de invatamant, se 

vor desfasura doar cu avizul conducerii scolii; 

(10) Cadrele didactice sunt obligate sa elaboreze si sa prezinte conducerii unitatii de invatamant documentele 

solicitate care vizeaza realizarea politicii educationale a scolii, precum si cele de asigurare a calitatii educatiei din 

scoala, sa manifeste interes pentru antrenarea unitatii de invatamant in elaborarea si lansarea de proiecte 

educationale cu finantare interna sau externa, atragerea de resurse extrabugetare si in perfectionarea si dezvoltarea 

profesionala, de natura sa asigure cresterea calitatii procesului instructiv-educativ in unitatea de invatamant, 

creand premisele pentru facilitarea compatibilizarii invatamantului romanesc cu invatamantul european; 

(11) Se interzice cadrelor didactice sa conditioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestatiei la clasa de obtinerea 

oricarui tip de avantaje, de la elevii sau de la parintii/apartinatorii/reprezentantii legali ai acestora; asemenea 

practici, dovedite, se sanctioneaza conform legii; 

(12) Se interzice cadrelor didactice perturbarea procesului instructiv-educativ prin utilizarea telefoanelor mobile in 

timpul desfasurarii orelor de curs; 

(13) Profesorii de serviciu vor respecta planificarea serviciului pe scoala si atributiile profesorului de serviciu, in 

legatura cu supravegherea disciplinei si a comportamentului elevilor si insotirea, dupa caz, a persoanelor straine, 

mentinerea ordinii si disciplinei pe timpul desfasurarii programului de invatamant, realizarea unor relatii 

coresponsabile cu personalul de paza pentru preintampinarea si semnalarea oricarui caz de patrundere ilicita in 

incinta unitatii de invatamant a unor persoane, informand de urgenta conducerea unitatii de invatamant despre 

producerea unor evenimente de natura sa afecteze ordinea publica si desfasurarea in conditii optime a procesului 

instructiv-educativ, precum si despre prezenta nejustificata a unor persoane in unitatea de invatamant, sau in 

imediata apropiere a acesteia; 
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(14) In cazul unor situatii deosebite sau a unor situatii de boala sau imposibilitate de a ajunge la programul zilnic, 

cadrele didactice au obligatia de a anunta situatia personala la secretariatul scolii pentru a se putea asigura 

suplinirea orelor si supravegherea elevilor; 

(15) Profesorii au obligatia sa participe la sedintele cu parintii, daca acest lucru este solicitat de catre profesorii 

diriginti; 

(16) Profesorii au obligatia sa raspunda ori de cate ori sunt solicitati de catre elevii de serviciu; 

(17) Profesorii au obligatia sa participe la activitatile scolare, extrascolare si extracurriculare care sunt organizate 

in cadrul institutiei scolare sau in alte locatii si care sunt aprobate de catre director si Consiliul de administratie; 

(18)  Profesorii au indatorirea sa asigure pastrarea curateniei in cancelarie, salile de clasa/balet, cabinete si pe hol 

si sa asigure securitatea elevilor pe durata orelor de curs si a orelor de pregatire suplimentara conform orarului 

scolii si al graficului de pregatire suplimentara vizate de catre director si aprobate in Consiliul de administratie. 

Art. 71 Atributiile coordonatorului pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare: 

1. coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza activitatea educativa nonformala din unitate; 

2. avizeaza planificarea activitatilor din cadrul programului activitatilor educative ale clasei; 

3. elaboreaza calendarul activitatilor educative scolare si extrascolare ale unitatii, in conformitate cu PDI-ul 

scolii, cu directiile stabilite de catre inspectoratul scolar si minister, in urma consultarii parintilor si a elevilor, 

si il supune spre aprobare consiliului de administratie; 

4. elaboreaza, propune si implementeaza proiecte si programe educative; 

5. identifica tipurile de activitati educative extrascolare care corespund nevoilor elevilor, precum si posibilitatile 

de realizare a acestora, prin consultarea elevilor si parintilor; 

6. prezinta consiliului de administratie rapoarte semestriale privind activitatea educativa si rezultatele acesteia; 

7. disemineaza informatiile privind activitatile educative derulate in unitatea de invatamant; 

8. faciliteaza implicarea parintilor si a partenerilor educationali in activitatile educative; 

9. elaboreaza tematici si propune forme de desfasurare a consultatiilor cu parintii pe teme educative; 

10. propune/elaboreaza instrumente de evaluare a activitatii educative nonformale desfasurate la nivelul scolii; 

11. faciliteaza vizite de studii pt. elevi, in tara si in strainatate, desfasurate in cadrul programelor de parteneriat 

educational; 

12. orice alte atributii rezultand din legislatia in vigoare; 

Art. 72  Atributiile profesorului diriginte 

A) Cu privire la managementul clasei si raporturile cu elevii     

a) numeste, prin consultarea elevilor, liderul clasei; ii repartizeaza sarcini si organizeaza, impreuna cu acesta, 

colectivul de elevi ai clasei; 

b) prezintă elevilor, sub semnătură, prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, ale Regulamentului de organizare si functionare al scolii si ale Statutului elevului; 

c) prelucreaza elevilor prevederile legale referitoare la evaluarea naţională la clasa a VIII –a,  examenul de 

bacalaureat (probele scrise şi probele de certificare a competenţelor digitale şi lingvistice), admiterea în liceu şi 

desfăşurarea probelor de aptitudini pentru clasa a IX-a, specialitatea coregrafie, precum şi cu privire la 

examenul de certificare a competenţelor profesionale in specialitate – coregrafie şi la metodologia de 

continuare a studiilor, după finalizarea învăţământului obligatoriu; 

d) urmareste frecventa elevilor si cerceteaza cauzele absentelor unor elevi; motivează absenţele elevilor, pe baza 
certificatelor avizate de cabinetul medical al şcolii sau, după caz, eliberate de medicul de familie, precum şi în 

baza cererilor personale, motivate, ale părinţilor (maxim 7 zile pe semestru), aprobate de director; 

e) monitorizeaza si analizează, periodic, situaţia la învăţătură a elevilor, monitorizează îndeplinirea îndatoririlor 
şcolare de către toţi elevii, iniţiază cu Consiliul clasei programe de consultaţii cu părinţii; 

f) monitorizeaza: participarea si rezultatele elevilor la concursurile si competitiile scolare; comportamentul 

elevilor in timpul activitatilor scolare si extrascolare; participarea elevilor la programe si proiecte, precum si 

implicarea acestora in activitati de voluntariat;  

g) propune directorului spre aprobare participarea organizata a elevilor la activitati extracurriculare in cluburi ale 

elevilor si asociatii cultural-artistice, stiintifice, in afara unitatii de invatamant; 

h) sprijină organizarea şi desfăşurarea activităţilor elevilor în afara clasei şi a unităţii de învăţământ; 
i) proiectează, organizează şi desfăşoară activităţi educative, de consiliere şi de orientare şcolară şi profesională, 

în funcţie de particularităţile colectivului de elevi, prin colaborare cu consilierul şcolar; 

j) desfasoara activitati educative extrascolare, activitati pe care le stabileste dupa consultarea elevilor si in 

concordanta cu specificul varstei si nevoilor identificate pentru fiecare colectiv de elevi; 

k) consiliază şi orientează elevii în toate problemele de formare şi de viaţă la care este solicitat; 
l) răspunde de întreaga activitate şcolară, extraşcolară şi extracurriculară a colectivului de elevi, fiind obligat să 

cunoască situaţia familială şi materială a elevilor clasei; 

m) aplica elevilor, pe baza consultarii cu directorul, sanctiunile prevazute in Regulamentul de organizare si 

functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar si in regulamentul de organizare si functionare a unitatii; 

n) monitorizeaza gradul de satisfactie a elevilor in legatura cu calitatea actului instructiv-educativ prin aplicarea 

de chestionare de satisfactie. 
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Nota: Toti dirigintii trebuie sa le aduca la cunostinta elevilor ca, la inceputul fiecarui an scolar – pana 

la data de 15 octombrie, fiecare elev are obligatia de a aduce de la medicul de familie o adeverinta care 

sa ateste faptul ca elevul este apt pentru efort fizic sustinut. In cazul nerespectarii acestei norme i se 

interzice elevului accesul la ora de specialitate.  
 

B) Cu privire la intocmirea documentelor scolare si relatia cu celelalte structuri organizatorice din 

institutia scolara  

a) preia, pe bază de proces-verbal, sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea elevii cărora le este diriginte şi 
răspunde de păstrarea şi modernizarea acesteia; raspunde de intretinerea in conditii optime a bunurilor cu care 

este dotata sala de clasa, alaturi de elevi, parinti, Consiliul clasei; 

b) coordonează activitatea consiliului clasei, al cărui preşedinte este; 
c) colaboreaza cu profesorii clasei si coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare, 

pentru informarea privind activitatea elevilor , pentru solutionarea unor situatii specifice activitatilor scolare si 

pentru toate aspectele care vizeaza procesul instructiv-educativ care-i implica pe elevi;  

d) stabileşte, împreună cu Consiliul clasei, nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă în scris Consiliului profesoral 
propunerile de note mai mici decât 7,00, pentru elevii care au săvârşit abateri grave; 

e) propune Consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse elevilor, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare; 

f) completează documentele şcolare: catalogul clasei, carnetele de elev, registrul matricol, situaţia statistică 
la sfârşitul semestrului/anului şcolar, portofoliul personal pentru educaţie permanentă, şi răspunde de 

exactitatea datelor înscrise şi de starea fizică a acestora; urmăreşte îndreptarea greşelilor din cataloage 

sesizate de conducerea şcolii sau comisia pentru controlul cataloagelor: 
- Înscrierea elevilor in catalogul clasei se face în conformitate cu datele din actul de identitate şi din registrul 

matricol, menţionându-se în mod explicit numărul matricol, volumul şi pagina. Aceste elemente de identificare  

sunt trecute la începutul anului şcolar de către profesorul diriginte, pe baza datelor furnizate de secretariat. 

Eventualele completări se fac de către dirigintele clasei pe baza documentelor existente la secretariatul unităţii 

de învăţământ.  

- Înscrierea disciplinelor în catalogul clasei se face de către diriginte, citeţ şi în întregime, în conformitate cu 

planul cadru aferent filierei/profilului/specializării corespunzătoare clasei respective şi în funcţie de 

disciplinele opţionale stabilite. 

- Pentru evaluarea semestrială, pentru înscrierea absenţelor, precum şi pentru încheierea mediilor semestriale şi 

anuale, răspunde în mod direct titularul de disciplină. Este interzisă înscrierea datelor fără notă. Dirigintele 

răspunde de exactitatea calculului aritmetic al mediei generale anuale. 

- La sfârşitul anului şcolar se întocmeşte, pe ultima pagină a catalogului clasei, un proces verbal privind 

verificarea mediilor şi a mediilor generale, semnat de diriginte şi titularii de disciplină şi vizat de directorul 

unităţii de învăţământ. 

- Notele/mediile înscrise greşit în catalog se corectează prin tăiere cu o linie orizontală şi se înlocuiesc cu notele 

corespunzătoare, cu cerneală roşie, se semnează de titularul de disciplină şi de director care aplică ştampila.   

g) la inceputul fiecărei luni – pana pe data de 10, transmite la secretariat numărul de absenţe acumulate de 

către fiecare elev in luna precedenta, din care motivate/nemotivate, precum şi numărul total de absenţe 

la clasa, pentru a fi centralizate si raportate; 

h) calculează media generală semestrială şi anuală a fiecărui elev, răspunde de corectitudinea calculării şi scrierii 
mediilor generale, stabileşte clasificarea elevilor la sfârşitul semestrului/anului şcolar şi propune acordarea 

premiilor, a recompenselor şi a distincţiilor, potrivit prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi ale Regulamentului de organizare si functionare al unitatii; 

consemnează în carnetele de elev mediile semestriale şi anuale; 

i) prezintă Consiliului profesoral, spre validare, Raportul scris asupra situaţiei la învăţătură şi purtare a elevilor la 
sfârşitul semestrului/anului şcolar; 

j) colaboreaza cu compartimentul secretariat pentru intocmirea documentelor scolare si a actelor de studii ale 

elevilor clasei; colaboreaza cu persoana desemnata pentru gestionarea SIIIR, in vederea completarii si 

actualizarii datelor referitoare la elevi; 

k) colaborează cu toţi profesorii clasei şi, după caz, cu consilierul şcolar, în vederea armonizării influenţelor 
educative şi pentru a asigura coeziunea clasei de elevi; 

l) elaboreaza portofoliul dirigintelui si completeaza toate documentele specifice colectivului de elevi pe care-l 

coordoneaza. 

C) Cu privire la relatia cu parintii elevilor  
a) convoaca si realizeaza cel putin 2 sedinte cu parintii in fiecare semestru; 

b) prezintă părinţilor, sub semnătură, prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar, ale Regulamentului de organizare si functionare al scolii cu privire la elevi/parinti şi 

prevederile legale de acordare a burselor şi a altor ajutoare; 

c) informează părinţii cu privire la prevederile legale, referitoare la evaluarea naţională la clasa a VIII –a,  

examenul de bacalaureat (probele scrise şi probele de certificare a competenţelor digitale şi lingvistice), 
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admiterea în liceu şi desfăşurarea probelor de aptitudini pentru clasa a IX-a, specialitatea coregrafie, precum şi 

cu privire la examenul de certificare a competenţelor profesionale in specialitate – coregrafie şi la metodologia 

de continuare a studiilor, după finalizarea învăţământului obligatoriu; 

d) urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor unor elevi şi informează săptămânal familia 
elevului cu privire la absente; este obligat să numere săptămânal absenţele elevului şi să trimită avertismente 

familiei elevilor când aceştia acumulează un număr mare de absenţe;  

e) informeaza parintii despre situatia scolara, despre comportamentul elevilor, despre participarea acestora la ore. 

Informarea se realizeaza in cadrul intalnirilor cu parintii in ora destinata acestui scop, la sfarsitul fiecarui 

semestru si an scolar, precum si ori de cate ori este nevoie; 

f) informeaza si comunică în scris părinţilor/tutorilor legali situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau 
repetenţi, în cel mult 10 zile de la încheiere fiecărui semestru/an şcolar, precum si nota la  purtare, sanctiuni 

disciplinare, altele; 

g) comunică în scris părinţilor/tutorilor legali programul de desfăşurare a examenelor de corigenţă şi perioada de 
încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi pe semestru/an şcolar; 

h) organizează întâlniri şi discuţii cu părinţii, care se pot desfăşura pe grupe, individual sau în plen; se consulta cu 

parintii in legătura cu cauzele şi măsurile care vizează progresul şcolar al copiilor lor şi-i informează pe aceştia 

despre absenţele şi comportamentul elevilor, despre potenţialele situaţii de corigenţe, de amânare a încheierii 

situaţiei şcolare şi de aplicare a unor sancţiuni disciplinare; 

i) colaboreaza cu parintii si comitetul de parinti al clasei pentru toate aspectele care vizeaza acivitatea elevilor si 

evenimentelor importante in care acestia sunt implicati, inclusiv pentru realizarea unor probleme 

administrative referitoare la intretinerea si dotarea salii de clasa, inclusiv in scopul pastrarii bazei materiale.  

Art. 73 (1)Echipa cadrelor didactice de serviciu pe scoala - realizeaza serviciul pe scoala conform graficului 

serviciului pe scoala-profesori, aprobat in consiliul de administratie;  

 (2) Serviciul pe scoala se realizeaza in intervalele orare 8.00 – 14.00 la parter, 8:00 – 12:00 si 12:00 – 16:00 la 

etajul III; 

 (3) Dupa amiaza, conform orarului de la clasele IV, invatamant suplimentar de arta, cand se desfasoara orele de 

balet, profesorul care desfasoara orele respective este si profesor de serviciu; 

(4) Profesorii de serviciu vor fi prezenti  la scoala cu 15 minute inainte de inceperea activitatii din programul de 

dimineata sau de dupa-amiaza, indeplinind sarcinile  din fisa de atributii a profesorului de serviciu pe scoala 

conform art.74 din prezentul Regulament.  

(5) Coordonatorul echipei va prezenta obligatiile fiecarui membru al echipei pe perioada serviciului pe scoala, va 

coordona activitatea elevilor de serviciu pe scoala si va semnala directorului orice eveniment sau situatie deosebita 

care are loc in timpul serviciului. 

 6) Graficul cu echipele de cadre didactice de serviciu pe scoala/zi va fi anexat prezentului regulament intern. 

Art.74  Atribuţiile profesorului de serviciu 
1. Se va prezenta la şcoală cu 15 minute înainte de program. 

2. Verifică prezenţa personalului de paza si a agentului de paza, precum şi a elevilor de serviciu  
3. Controlează localul şcolii, inventarul, usile si ferestrele, apa, lumina, securitatea PCI, curăţenia 

4. Controlează curtea scolii 
5. Deschide cancelaria şi fişetul pentru cataloage 
6. Supraveghează intrarea elevilor la primele ore de curs şi verifică ţinuta elevilor 
7. Verifică prezenţa profesorilor la ore şi asigură suplinirea profesorilor absenţi cu profesori aflaţi în fereastră  
8. Urmăreşte consemnarea conţinuturilor lecţiei în condică de prezenţă şi semnarea integrală a orelor 

9. Asigură siguranţa cataloagelor şi a cancelariei 
10. Verifică ordinea şi disciplina elevilor în pauze 
11. Controlează intrarea punctuală la ore a elevilor şi profesorilor 

12. Controlează şi în pauze activitatea elevilor de serviciu  
13. Se interesează la secretariat la intrarea în serviciul pe scoala de situaţiile speciale anunţate pentru a lua 

măsurile ce se impun  

14. Participa la supravegherea persoanelor străine pe tot parcursul vizitei în unitate 

15. Interzice accesul la ore al cadrelor didactice aflate sub influenţa alcoolului şi semnaleaza conducerii această 
situaţie  

16. Ia măsuri de atenuare a conflictelor iscate în unitatea şcolară şi de informare a conducerii în cazul în care se 
impune acest lucru 

17. Controleaza ca prima oră din program, 8.00, sau în funcţie de oră, elevii sa fie primiţi la ore în limita a 10 
minute întârziere 

18. Avizeaza părăsirea unităţii de către elevii aflaţi în situaţii speciale după ce a fost luată legătura cu 
familia acestora şi s-a adus la cunoştinţa conducerii; 

19. Asigura securitatea cataloagelor şi închiderea lor în fiset şi consemneaza în registrul de serviciu pe scoala 

activitatea din ziua respectivă şi prezenţa cataloagelor în copertă 

20. Consemnează în registru profesorii absenţi/întârziaţi si informeaza operativ directorul de problemele deosebite 

apărute 
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21. Se asigură desfăşurarea tuturor orelor în sălile de clasa, in salile de balet si in salile de pian potrivit orarului 

scolii 

22. În intervalul desfăşurării orelor de specialitate, profesorul de specialitate conduce elevii de la intrare până la 
sala de balet, iar la terminarea orelor elevii vor fi conduşi la ieşirea din liceu/sau la salile de cultura generala, 

dupa caz 

23. Este interzisă intrarea elevilor şi a persoanelor străine în cancelaria liceului 
24. Asigură acordarea primului ajutor în situaţii care necesită acest lucru 

25. Controlează grupurile sanitare pentru asigurarea normelor de curăţenie si igiena 
26. În cazul în care schimbul nu se prezintă, anunţă directorul şi nu părăseşte serviciul până nu se asigură persoana 

de schimb 

27. Se asigură la sfârşitul zilei dacă sunt încuiate cataloagele, condica de prezenţă şi registrul de serviciu pe scoala 

28. Incuie cancelaria şi preda cheile la poartă la sfarsitul zilei 

29. Cheia de la cataloage va fi preluata si predata de catre profesorul de serviciu/un alt cadru didactic, dupa caz, pe 

baza unui registru special de predare/primire. 

30. Asigura părăsirea localului şi a curţii şcolii de către toţi elevii după încheierea orelor de curs 
31. Anunţă profesorul responsabil cu organizarea serviciului pe şcoală în cazul imposibilităţii efectuării serviciului 

cu cel puţin două zile înainte, pentru a fi înlocuit. 

 

2. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 

Art. 75 Compartimentul secretariat: 

 este subordonat directorului unitatii de invatamant in conformitate cu art.81 (2) din Regulamentul de organizare 

si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitare aprobat cu ordinul nr.5709/31.08.2016.  

 Secretarul se ocupa de arhivarea tuturor documentelor scolare. 

 In perioada vacantelor scolare, cataloagele se pastreaza la secretariat. 

 Procurarea, detinerea si folosirea sigiliilor se fac in conformitate cu reglementarile stabilite de  MENCS. 

 Directorul numeste prin decizie interna persoana care gestioneaza sigiliului scolii. 

Art. 76 Secretariatul  indeplineste urmatoarele atributii: 

 Urmareste preluarea tuturor documentelor adresate scolii (adrese, decizii ale ISMB, IS 4), comunicari, ordine 

ale MEN, adrese si fax-uri de la diferite institutii, ONG-uri, sesizari ale parintilor, cereri scrise pentru 

eliberarea unor acte de studii, etc.) pe care le inregistreaza in Registrul de intrare-iesire (nr. si data in ordinea 

intrarii in unitatea scolara), prezentandu-le directorului spre luare la cunostinta si stabilirea responsabilitatilor; 

 Asigura permanenta pe intreaga perioada de desfasurare a orelor de curs; 

 Completeaza foile matricole, cataloagele de corigenta si se ocupa de arhivarea tuturor documentelor scolare; 

 Raspunde de procurarea, completarea, eliberarea si evidenta actelor de studii, in conformitate cu prevederile 

„Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii si al documentelor de evidenta scolara in 

invatamantul preuniversitar”; 

 Elibereaza alte documente si/sau raspunsuri la diferite solicitari dupa ce au fost inregistrate in Registrul de 

intrare-iesire (nr. si data in ordinea iesirii din unitatea scolara); 

 Asigura arhivarea documentelor scolare conform prevederilor legii nr.16/1996 - Legea arhivelor nationale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 Secretariatul functioneaza pentru elevi, parinti, personalul unitatii de invatamant si pentru alte persoane 

interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director; 

 Secretariatul are urmatorul program: 08.00-16.30 de luni pana joi si 08.00-14.00 vineri 

 Activitatea cu publicul se desfasoara astfel: 

- luni si marti, de la 10.00-14.00 

- miercuri si joi, de la 13.30-16.00 

Art. 77 Serviciul contabilitate este subordonat directorului unitatii de invatamant si isi desfasoara activitatea in 

conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, cu prevederile art. 84(3) din ROFUIP, aprobat cu OMENCS nr. 

5709/31.08.2016 si indeplineste urmatoarele atributii: 

Elaboreaza, impreuna cu directorul unitatii de invatamant – in calitatea acestuia de ordonator de credite – proiectul 

de buget propriu; 

 Urmareste modul de incasare a veniturilor; 

 Utilizeaza creditele bugetare, in limita si cu destinatia aprobata prin buget; 

 Organizeaza si tine la zi contabilitatea si prezinta la termen bilanturile contabile si conturile de executie 

bugetara; 

 Contabilitatea are urmatorul program: 08.00-16.30 de luni pana joi si 08.00-14.00 vineri 

Art. 78 Serviciul administrativ:  

 este subordonat directorului unitatii de invatamant si isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile in 

vigoare, cu prevederile art. 89 (2) din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant 

preuniversitar, aprobat cu OMENCS nr. 5709/31.08.2016; 
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 Administratorul de patrimoniu isi desfasoara activitatea sub conducerea directorului, raspunde de gestionarea si 

de intretinerea bazei materiale a unitatii de invatamant, coordoneaza activitatea personalului administrativ de 

intretinere si curatenie (ingrijitori, mecanic de intretinere, paznici, portari, muncitori etc.); 

 Intregul inventar mobil si imobil al unitatii de invatamant se trece in registrul inventar al acesteia si in 

evidentele contabile. Schimbarea destinatiei bunurilor ce apartin unitatii scolare se poate face numai cu 

indeplinirea formelor legale; 

 Administratorul de patrimoniu propune programul personalului de ingrijire, curatenie, potrivit nevoilor unitatii 

de invatamant care se aproba de catre director; 

 Administratorul de patrimoniu stabileste sectoarele de lucru ale personalului de ingrijire, iar in functie de 

nevoile unitatii scolare, directorul poate schimba aceste sectoare; 

 Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat in alte activitati decat in cele necesare 

unitatii de invatamant. 

Art. 79 Serviciul administrativ indeplineste urmatoarele atributii: 

 Inregistreaza bunurile aflate in administrare si ia masuri pentru pastrarea integritatii acestora; 

 Anual, monitorizeaza activitatea de inventariere a bunurilor din patrimoniu si face propuneri de casare a 

obiectelor de inventar sau a mijloacelor fixe a caror durata de folosinta este depasita; 

 Ia masurile necesare pentru asigurarea conditiilor de igiena si curatenie in scoala; 

 Instruieste si coordoneaza activitatea personalului din subordine: personalul de intretinere (mecanici, muncitori 

pentru intretinerea patrimoniului), personalul de curatenie si cel de paza; 

 Urmareste efectuarea reparatiilor in perioada vacantelor scolare si asigura depozitarea corespunzatoare a 

mijloacelor de invatamant, materialelor didactice, manualelor scolare, casetofoane, incaltaminte pentru dans 

romanesc, s.a. 

 Serviciul administrativ are urmatorul program: 08.00-16.30 de luni pana joi si 08.00-14.00 vineri 

Art. 80 Bibliotecarul:   

 este subordonat directorului scolii, in fata caruia raspunde de indeplinirea sarcinilor de serviciu, in conformitate 

cu dispozitiile in vigoare, cu prevederile art. 95(3) din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de 

invatamant preuniversitar, aprobat cu OMENCS nr. 5709/31.08.2016; 

 Biblioteca scolii functioneaza potrivit programului afisat, stabilit de Consiliul de Administratie. Bibliotecarul 

scolii are obligatia sa contribuie efectiv la formarea elevilor, ca o continuare a procesului de predare-invatare-

evaluare; 

 Bibliotecarul organizeaza activitatea bibliotecii, asigura functionarea acesteia si este interesat de completarea 

rationala a fondului de publicatii si carti; 

 Bibliotecarul indruma lectura si studiul, pune la dispozitia elevilor liste bibliografice, fisiere, cataloage care sa 

le inlesneasca orientarea in colectiile bibliotecii; 

 Bibliotecarul sprijina informarea si documentarea rapida a personalului didactic si a personalului didactic 

auxiliar; 

 Bibliotecarul organizeaza sau participa la organizarea de actiuni specifice: lansare de carte, intalniri literare, 

simpozioane, expozitii de carti, prezentari de manuale etc; 

 Biblioteca are urmatorul program:  08.00-16.00, de luni pana vineri. 

 Art. 81 Informaticianul (analistul programator) este subordonat directorului liceului. Atributiile acestuia sunt 

mentionate in fisa postului aprobata de director. Informaticianul are urmatorul program: 8.00-16.30 de luni pana 

joi si 8.00-14.00 vineri; 

 

3. PERSONALUL NEDIDACTIC 

Art. 82  Personalul de intretinere (mecanic de intretinere) are obligatia sa se prezinte la serviciu cu 10 minute 

inainte de inceperea programului zilnic si sa indeplineasca atributiile din fisa postului; programul zilnic este 

urmatorul: 08.00-16.30 de luni pana vineri. 

Art. 83  Personalul de ingrijire are obligatia sa se prezinte la serviciu cu 10 minute inainte de inceperea 

programului zilnic si sa indeplineasca atributiile din fisa postului; programul de lucru este urmatorul: 06.00-14.00 

si 12.00- 20.00 de luni pana vineri, in doua schimburi. 

Art. 84 Activitatea de paza se realizeaza prin angajatii unitatii in functia de paznic, pe toata durata programului 

scolar; personalul cu atributii de a asigura paza si securitatea institutiei, trebuie sa se prezinte la serviciu cu 15 

minute inaintea intrarii in schimb, astfel: 

 Paza se realizeaza in ture de 12/24 ore incepand cu ora  06.00; 

 Primirea si predarea postului se face pe baza de proces verbal, in care sunt inregistrate evenimentele care au loc 

in timpul serviciului. In situatii deosebite (agresare fizica, patrundere in spatiul scolar a unor persoane straine, 

prin efractie, manifestarea unor atitudini si comportament violent de catre unele persoane straine), personalul de 

paza are obligatia de a sesiza imediat conducerea scolii si, in functie de situatie, de a solicita ajutor pentru 

situatii de urgenta la numarul de telefon 112. 

Art.85  Reguli referitoare la procedura disciplinara pentru personalul nedidactic: 
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 (1) Pentru buna desfasurare a activitatii din unitatea de invatamant si personalul nedidactic are obligatia de a 

respecta regulile cuprinse in Regulamentul de organizare si functionare al unitatii, dar si cele prevazute in contractul 

colectiv sau individual de munca, fisa postului cu atributiile de serviciu, legi, decizii date de  catre angajator 

(conducatorul legal). 

 (2) Personalul nedidactic este obligat sa cunoasca si sa respecte indatoririle ce ii revin, fiind direct raspunzator 

pentru paza si integritatea obiectivului, bunurilor si valorilor incredintate, precum si pentru asigurarea ordinii si 

disciplinei in unitatea de invatamant. 

(3) In timpul serviciului personalul nedidactic  are urmatoarele obligatii: 
 Sa respecte strict programul de lucru si sa-l foloseasca cu maximum de eficienta. 

 Sa se prezinte la lucru in deplina capacitate de munca pentru efectuarea in conditii de eficienta si securitate 

sarcinile ce-i revin. 

 Sa nu paraseasca locul de munca fara aprobarea conducatorului locului de munca sau a directorului scolii. 

 Sa nu doarma in timpul programului de lucru. 

 Sa nu desfasoare alte activitati straine locului de munca pe care il ocupa. 

 Sa nu manifeste neglijenta sau intarzieri nejustificate in rezolvarea lucrarilor. 

 Sa evite altercatiile cu alte persoane, sa aiba o comportare civilizata si decenta si sa se abtina la orice provocare 

neprincipiala. 

(4) Personalul de paza si ingrijire are urmatoarele obligatii: 
-Sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile primite in paza si sa asigure integritatea acestora.  

-Sa cunoasca locurile, punctele vulnerabile in perimetrul obiectivului pentru a preveni producerea oricaror fapte 

de natura sa aduca prejudicii unitatii pazite. 

-Sa permita accesul in obiectiv numai in conformitate cu reglementarile si procedurile interne ale conducerii, 

notele interne si dispozitiile directorului. 

 -Sa efectueze control la intrarea si la iesirea din incinta a persoanelor, mijloacelor de transport, materialelor, 

documentelor si altor bunuri. 

 -Sa identifice, perchezitioneze si sa retina pana la sosirea organelor de politie, persoanele asupra carora s-au gasit 

bagaje sau obiecte ce reprezinta suspiciuni de a produce evenimente deosebite. 

 -Sa instiinteze de indata conducerea unitatii despre producerea oricarui eveniment in timpul executarii serviciului 

si despre masurile luate. 

 -In caz de avarii produse la instalatii, conducte, retele electrice sau telefonice si in orice alte imprejurari care sunt 

de natura sa produca pagube, sa aduca de indata la cunostinta celor in drept asemenea evenimente si sa ia 

primele masuri imediat dupa constatare. 

 -Sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unitatii. 

 -Sa poarte in timpul serviciului echipamentul din dotare. 

 -Sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu consume astfel de bauturi in timpul 

serviciului. 

 -Sa nu absenteze fara motive intemeiate si fara sa anunte in prealabil conducerea scolii. 

 -Sa execute orice alte sarcini care i-au fost incredintate potrivit planului de paza si fisei postului. 

  Art. 86 Abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile personalulului nedidactic: 
 (1)  Pentru personalul nedidactic, angajat conform contractului   individual de munca sau contract colectiv de 

munca aplicabil, sanctiunile disciplinare sunt cele prevazute in Legea nr. 53 din 02.01.2003 (Codul muncii), 

art.263-268 (Cap. II- Raspunderea disciplinara). 

 (2) Angajatorul dispune de prerogative disciplinare, avand dreptul de a aplica potrivit legii, sanctiuni disciplinare 

personalului nedidactic angajat ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara, stabileste 

sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea abaterii disciplinare. 

 (3) Sanctiunile disciplinare ce pot fi aplicate personalului nedidactic sunt: 

a) Avertismentul scris 

b) Suspendarea contractului de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare 

c) Retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, 

pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile. 

d) Reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%. 

e) Reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-

10%. 

f) Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. 

(4) Amenzile disciplinare sunt interzise.  

(5) Nici o masura de sanctionare, cu exceptia avertismentului scris, nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea 

unei cercetari disciplinare prealabile. 

(6) Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa  in forma scrisa in termen de 30 

de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu 

de 6 luni de la data savarsirii faptei. 

Art. 87 Recompense si procedura acordarii de recompense pentru personalul didactic de predare, personalul 

didactic auxiliar şi personalul nedidactic: 
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      Personalul didactic, personalul didactic auxiliar si personalul nedidactic pot beneficia de primirea 

recompenselor in conformitate cu rezultatele activitatilor sale, in domeniile lor profesionale, cu respectarea 

legislatiei in vigoare. 

     

CAPITOLUL VI 

ELEVII 
 

Statutul elevilor 

Art. 88 (1) Elevii sunt reprezentati de orice persoana, indiferent de sex, rasa, nationalitate, apartenenta  politica 

sau religioasa care este inscrisa in unitatea de invatamant si participa la activitatile organizate de aceasta (şcolare 

şi extraşcolare). 

 (2) Toti elevii au drepturi egale de acces la toate nivelurile si formele de invatamant, indiferent de conditia sociala 

si materiala, de sex, de rasa, de nationalitate, de apartenenta politica sau religioasa, fara restrictii care ar putea 

constitui o discriminare sau o segregare. 

Calitatea de elev – se dobandeste odata cu inscrierea in invatamantul preuniversitar si se pastreaza pe tot 

parcursul scolarizarii, pana la incheierea studiilor. 

Art. 89 (a) Inscrierea elevilor in Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” se poate efetua numai pe baza testarii 

aptitudinilor specifice, in conformitate cu art. 42 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 1/2011, si nu este conditionata de 

domiciliul parintilor; 

   (b) Admiterea elevilor in unitatea de invatamant la programul integrat sau suplimentar de arta se face, in functie 

de an de studiu si clasa, numai in urma unei selectii, prin: 

- testarea aptitudinilor specifice, in invatamantul obligatoriu; 

- examene de diferenta, in cazul transferului elevilor ce provin din alte unitati de invatamant si de la alte filiere si 

profiluri, conform metodologiilor elaborate de MEN; 

- probe de aptitudini, pentru admiterea la liceu, conform metodologiei privind admiterea in invatamantul 

preuniversitar de arta, specializarea coregrafie; 

   (c) Promovarea elevilor în învățământul vocațional este condiționată de obținerea mediei 6 (șase) la 

disciplina principală de studiu – Dans clasic/Dans contemporan. Dacă elevul nu obține media 6 (șase) în 

conformitate cu art. 28 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea învățământului preuniversitar 

de artă, aprobat cu OMECTS 5569/2011, acesta este declarat necorespunzător și este orientat spre 

învățământul teoretic. 
Art. 90 Testarea, examinarea si verificarea aptitudinilor, prin probe specifice, vizeaza pentru specializarea coregrafie: 

aptitudinile fizice, simtul ritmic, muzicalitatea. 

Art. 91 Înscrierea elevilor în clasa a V-a se face la cerere, pe baza evaluarii aptitudinilor pentru specializarea coregrafie  

în limita numărului de locuri aprobat. 

Art. 92  Admiterea  elevilor în clasa a IX-a se  face potrivit ordinelor ministerului privind organizarea si desfasurarea 

admiterii in invatamantul liceal de stat. 

      **Continuarea studiilor la clasa a XI-a se realizeaza in baza ofertei scolare propuse de catre Comisia pentru 

curriculum si aprobate in cadrul Consiliului de administaratie. Numarul de grupe pe cele doua sectii, Dans clasic si 

Dans contemporan, respectiv numarul elevilor de la grupa se stabilesc in baza criteriilor de selectie elaborate in cadrul 

Consiliului artistic, pentru a fi avizate in Comisia pentru curriculum si aprobate in Consiliul de administratie care va 

emite Hotararea privind oferta scolara, adusa la cunostinta parintilor si elevilor ulterior de catre profesorul diriginte. 

Aducerea la cunostinta a ofertei scolare, respectiv a modului de departajare a elevilor pentru cele doua sectiuni 

apartinand specializarii Coregrafie, se va face in cadrul unei sedinte comune elevi si parinti 

Art. 93 Elevii promovaţi vor fi înscrişi automat în anul şcolar următor, cu excepţia celor care fac cerere de retragere. 

Art. 94 Elevii retraşi, exmatriculaţi cu drept de reînscriere, se pot reînmatricula, la cerere, în învăţământul de zi, în 

următorii 2 ani şcolari consecutivi anului pierderii temporare a calităţii de elev cu aprobarea Consiliului de administraţie 

al şcolii. 

Art. 95  Elevii se prezinta la scoala cu 10 minute inaintea inceperii primei ore de curs, avand urmatoarele obligatii: 

 Intrarea elevilor in scoala se face sub supravegherea echipei cadrelor didactice de serviciu pe scoala si/sau a 

personalului de paza; fiecare elev are obligatia sa poarte semnele distinctive ale unitatii de invatamant si sa prezinte 

carnetul de elev si/sau legitimatia de elev; 

 Elevii au obligatia sa aiba o tinuta decenta la orele de curs. 

 Se interzice elevilor intrarea în şcoală fără carnetul de elev. 

 Elevii au obligatia de a respecta prevederile art. 14 – Indatoririle/obligatiile elevilor  din Statutul elevului, 

aprobat prin OMENCS nr.4742/10.08.2016. Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza in conformitate 

cu art.16 alin. (4) lit. a-f din acelasi statut. 

Exercitarea calităţii de elev 

Art. 96 (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile curriculare şi 

extracurriculare desfăşurate în cadrul liceului. 

(2)  Elevii care nu se află în clasă la intrarea cadrului didactic sunt consideraţi absenţi, iar în cazuri bine motivate, 

elevii care întârzie pot cere permisiunea cadrului didactic să asiste la ore, acesta fiind obligat să consemneze 

situaţia respectivă la rubrica absenţe cu „î”, considerându-se absenţă motivată. 
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(3) Se interzice cadrelor didactice darea afară a elevilor de la orele de curs. În cazul perturbării orelor de curs, 

elevii în cauză vor fi puşi în discuţia Consiliului clasei pentru a fi sancţionaţi. 

(4) Elevii pot parasi incinta liceului, in timpul orelor sau in pauze, doar pe baza de bilet de voie, avizat 

de diriginte, profesorul de serviciu sau director. Motivul trebuie sa fie bine argumentat si stipulat in 

formularul tipizat. Elevilor nu li se elibereaza mai mult de un bilet de voie pe saptamana. Evidenta 

acestora se va tine la personalul de paza. 
(5) Elevilor care urmeaza sa continue studiile in alte tari pt. o perioada determinata de timp, li se rezerva locul in 

unitatea de unde pleaca, la solicitarea scrisa a parintelui/tutorelui/sustinatorului legal. 

Art. 97  Încetarea exercitării calităţii de elev se poate realiza în următoarele situaţii: 

1. La absolvirea liceului; 

2. În condiţiile exmatriculării; 

3. La cererea scrisă a elevului (a părinţilor sau a susţinătorilor legali, în cazul elevilor minori); în acest caz elevii 

se consideră retraşi; 

Art. 98  Transferul elevilor 
1. Elevii se pot transfera de la o clasă la alta, de la un liceu la altul sau de la un profil sau formă de învăţământ la 

alta, astfel: 

a) Elevii de la o unitate şcolară la alta, respectând profilul, în limita legală a efectivelor de elevi la clasă; 
b) Elevii de la o unitate şcolară la alta, cu schimbarea profilului, prin susţinerea examenelor de diferenţe şi a 
probei de aptitudini, în limita legală a efectivelor de elevi la clasă; 

2. Elevii care însoţesc părinţii în străinătate şi se şcolarizează în ţara de destinaţie, pe o perioadă determinată de 

timp, vor fi supuşi aceluiaşi regim menţionat în articolul anterior. 

3. Toate transferurile se efectuează cu acordul celor doi directori de unităţi şcolare în vacanţa intersemestrială sau, 

în vacanţa de vară,  după sesiunea de corigenţe, cu aprobarea Consiliului de Administraţie din liceu; 

4. Transferul elevilor in timpul anului scolar se poate efectua, in mod exceptional, cu respectarea prevederilor 

ROFUIP aprobat cu OMENCS nr.5079/2016, in urmatoarele situatii: 

a) la schimbarea domiciliului parintilor intr-o alta localitate, respectiv intr-un alt sector al municipiului Bucuresti; 

b) in cazul unei recomandari medicale, eliberata pe baza unei expertize medicale efectuate de directia de sanatate 

publica; 

c) de la clasele de invatamant liceal la clasele de invatamant profesional; 

d) la/de la invatamantul de arta, sportiv si militar. 

e) nu se admite transferul in timpul anului scolar de la o grupa de specialitate la alta decat in mod 

exceptional, cu acordul consiliului artistic si avizul directorului.  

Art. 99  Drepturile elevilor 

   Elevii din Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” se bucura de toate drepturile legale, nici o activitate organizata 

de/sau in unitatea de invatamant nu le poate leza personalitatea sau demnitatea, astfel, conform Statutului elevului 

aprobat cu OMENCS nr.4742/10.08.2016, elevii beneficiaza de:   

A. Drepturi educationale: 

1. Accesul gratuit la educatie in sistemul de invatamant de stat. Elevii au dreptul garantat la un invatamant 

echitabil in ceea ce priveste inscrierea/admiterea, parcurgerea si finalizarea studiilor, in functie de parcursul 

scolar pt. care au optat corespunzator intereselor; 

2. Dreptul de a beneficia de o educatie de calitate in unitatea de invatamant, prin aplicarea corecta a planurilor-

cadru de invatamant, parcurgerea integrala a programelor scolare si prin utilizarea de catre cadrele didactice a 

celor mai adecvate strategii didactice, in vederea formarii si dezvoltarii competentelor cheie si a atingerii 

obiectivelor educationale stabilite; 

3. Dreptul de a fi consultati si de a-si exprima optiunea pt. disciplinele din curriculumul la decizia scolii, aflate in 

oferta educationala a scolii, in concordanta cu nevoile si interesele de invatare ale elevilor, cu specificul scolii 

si cu nevoile comunitatii locale/partenerilor economici; 

4. Dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului didactic, nedidactic 

si din partea altor elevi din cadrul scolii. Unitatea de invatamant se va asigura ca nici un elev nu este supus 

discriminarii sau hartuirii pe criterii de rasa, etnie, limba, religie, sex, convingeri, dizabilitati, nationalitate, 

cetatenie, varsta, orientare sexuala, stare civila, cazier, tip de familie, situatie socioeconomica, probleme 

medicale, capacitate intelectuala sau alte criterii cu potential discriminatoriu; 

5. Dreptul de a beneficia de manuale scolare gratuite; 

6. Dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare si consiliere scolara, profesionala si psihologica, conexe 

activitatii de invatamant, puse la dispozitie de scoala, fiindu-le asigurata cel putin o ora de consiliere 

psihopedagogica pe an; 

7. Dreptul de proprietate intelectuala asupra rezultatelor obtinute prin activitatile de cercetare-dezvoltare, creatie 

artistica si inovare, conform legislatiei in vigoare si a eventualelor contracte dintre parti; 

8. Dreptul la o evaluare obiectiva si corecta; 

9. Dreptul de a contesta rezultatele evaluarii lucrarilor scrise; 

10. Dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia scolii, in vederea obtinerii de trasee flexibile de 

invatare; 
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11. Dreptul de a participa la cursurile optionale organizate pe grupe/clase de elevi  formate special in acest sens, in 

baza deciziei consiliului de administratie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare; 

12. Dreptul de avea acces gratuit  la baza materiala a scolii, inclusiv acces la biblioteca, sali de pian si balet, 

computere conectate la internet – doar insotiti de un cadru didactic/didactic auxiliar, precum si la alte resurse 

necesare realizarii activitatilor si proiectelor scolare in afara programului scolar, in limitele resurselor umane si 

materiale disponibile. Scoala va asigura, in limita resurselor disponibile, accesul gratuit la materiale necesare 

realizarii sarcinilor scolare ale elevilor, in timpul programului de functionare.  

13. Dreptul de a invata intr-un mediu care sprijina libertatea de expresie fara incalcarea drepturilor si libertatilor 

celorlalti participanti. Libertatera de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a 

persoanei si nici dreptul la propria imagine. Nu se considera libertate de expresie urmatoarele manifestari: 

comportamentul jignitor fata de personalul din unitatea scolara, utilizarea invenctivelor si a limbajului trivial, 

alte manifestari ce incalca normele de moralitate. 

14. Dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un numar de maxim 7 ore pe zi; 

15. Dreptul de a primi informatii cu privire la planificarea materiei pe parcursul intregului semestru; 

16. Dreptul de a primi rezultatele evaluarilor scrise in termen de maximum 15 zile lucratoare; 

17. Dreptul de a invata in sali adaptate particularitatilor de varsta si nevoilor de invatare, si cu un numar adecvat de 

elevi si cadre didactice, in conformitate cu prevederile LEN nr. 1/2011, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

18. Dreptul de a participa, fara nicio discriminare si doar din proprie initiativa, numai in nume propriu (fara a 

reprezenta alte scoli de profil concurente, de stat sau particulare) fara a fi obligati de cadre didactice sau de 

conducerea unitatii, la concursuri scolare, olimpiade si alte activitai extrascolare organizate de unitatea de 

invatamant sau de catre terti, in palatele si cluburile elevilor, in bazele sportive si de agrement, in taberele si 

in unitatile conexe inspectoratelor scolare judetene, in cluburile si in asociatiile sportive scolare, cu 

respectarea prevederilor regulamentelor de functionare ale acestora; elevii vor participa la programele si 

activitatile incluse in programa scolara. In conformitate cu art. 33 din Regulamentul de organizare si 

functionare  a invatamantului preuniversitar de arta aprobat cu OMEC nr.5569/7.10.2011: „Pe 

perioada scolarizarii, orice activitate artistica a elevilor in public care reprezinta Liceul de Coregrafie 

„Floria Capsali” se realizeaza numai cu avizul consiliului artistic”;  
*nerespectarea prevederilor art. 33 din OMEC 5569/2011 se considera abatere disciplinara si atrage sanctiuni, 

in conformitate cu prevederile regulamentului de organizare si functionare al scolii; 

19. Dreptul de a primi premii si recompense pentru rezultatele deosebite la activitatile scolare si extrascolare, in 

limita resurselor disponibile; 

20. Dreptul de a avea acces la actele scolare proprii ce stau la baza situatiei scolare; 

21. Dreptul de a opta, conform legii, pentru tipul si forma de invatamant pe care le vor urma si sa aleaga parcursul 

scolar corespunzator intereselor, pregatirii si competentelor lor; 

22. Dreptul la educatie diferentiata, pe baza pluralismului educational, in acord cu particularitatile de varsta si cu 

cele individuale. Elevii cu performante scolare deosebite pot promova 2 ani de studii intr-un an scolar. Avizul 

de inscriere apartine consiliului de administratie al scolii, pe baza unei metodologii privind promovarea a 2 ani 

de studii intr-un an scolar, aprobata prin ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice; 

23. Dreptul de scolarizare la domiciliu sau in unitati complexe de asistenta medicala, de tip spital, in conformitate 

cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilitati, respectiv pentru elevii 

care sufera de boli cronice sau care au afectiuni pentru care sunt spitalizati pe o perioada mai mare de 4 

saptamani; 

24. Dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasa, prin fise anonime. Acestea vor fi 

completate la clasa si predate cadrelor didactice in vederea identificarii celor mai eficiente metode didactice; 

25. Dreptul de a fi informat privind notele acordate, inaintea consemnarii acestora; 

26. Dreptul de a intrerupe/relua studiile si de a beneficia de transfer intre tipurile de invatamant, in conformitate cu 

legislatia in vigoare; 

27. Dreptul de a avea conditii de acces de studiu si evaluare adptate dizabilitatilor, problemelor medicale sau 

tulburarilor specifice de invatare, in conditiile legii; 

28. Dreptul de participa la programele de pregatire suplimentara organizate in cadrul scolii; 

29. Dreptul de a le fi consemnata in catalog absenta doar in cazul in care nu sunt prezenti la ora de curs. Este 

interzisa consemnarea absentei ca mijloc de coercitie; 

 

B. Drepturi de asociere si de exprimare: 

1. Dreptul de a forma, adera si participa la grupuri, organizatii, structuri sau miscari ce promoveaza interesele 

elevilor, inclusiv la grupuri si organizatii non-formale, economice, sociale, recreationale, culturale sau altele 

asemenea, in conditiile legii; 

2. Dreptul la protest, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare, fara perturbarea orelor de curs; 

3. Dreptul la reuniune, in afara orarului zilnic. Activitatile pot fi organizate in scoala, la cererea grupului de 

initiativa, numai cu aprobarea consiliului de administratie. Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi supusa 

decat acelor limitari care sunt prevazute de lege si care sunt necesare intr-o societate democratica, in interesul 
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sigurantei nationale, al ordinii publice, pt. a proteja sanatatea si moralitatea publica sau drepturile si libertatile 

acestora; 

4. Dreptul de a participa la sedintele Consiliului elevilor, in conditiile prevazute de OMECS nr.4742/10.08.2016 

– Statutul elevului; 

5. Dreptul de a fi ales si de a alege reprezentanti, fara nici o limitare sau influentare din partea personalului 

didactic sau administrativ; 

6. Dreptul de a publica reviste, ziare, brosuri si alte materiale informative, precum si de a le distribui elevilor din 

unitatea de invatamant, fara obligatia scolii de a publica materialele. Este interzisa publicarea si distribuirea de 

materiale care aduc atingere securitatii nationale, ordinii publice, drepturilor si libertatilor cetatenesti, care 

constituie atacuri xenofobe, denigratoare sau discriminatorii; 

 

C. Drepturi sociale: 

1. Dreptul a beneficia de tarif redus cu 50% pt. transportul local in comun, de suprafata, naval si subteran, 

precum si pt. transportul intern auto, feroviar, naval si fluvial, pe tot parcursul anului calendaristic; 

2. Dreptul de a beneficia de gratuitate pt. toate categoriile de transport mentionale la alin.(1), pt. elevii orfani, 

elevii cu cerinte educationale speciale, precum si cei pt. care s-a stabilit o masura de protectie speciala, in 

conditiile legii, sau tutela, in conformitate cu prevederile legale in vigoare; 

3. Dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, pe baza de abonament, in cazul in care nu pot fi 

scolarizati in localitatea de domiciliu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare; 

4. Dreptul de a beneficia de decontarea sumei ce reprezinta contravaloarea a 8 calatorii dus-intors pe semestru pt. 

elevii care locuiesc la internat sau la gazda; 

5. Dreptul de a beneficia de burse sociale, de studiu si de merit, de performanta, precum si de ajutoare sociale si 

financiare in diverse forme, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Criteriile generale de acordare a 

burselor se aproba prin ordin al MEN. In vederea stabilirii burselor scolare: 

- Consiliile locale, respectiv consiliile judetene stabilesc anual, prin hotarare, cuantumul si numarul burselor 

care se acorda din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, conform legii; 

- Criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursa se stabilesc anual de catre consiliul de 

administratie al scolii, in functie de fondurile repartizate si de rezultatele elevilor, conform legii; 

- Elevii pot beneficia si de bursa pe baza unui contract incheiat cu operatori economici ori cu alte persoane 

juridice sau fizice, conform legii; 

- Elevii si cursantii straini, precum si elevii etnici romani cu domiciliul in strainatate pot beneficia de burse, 

conform prevederilor legale aplicabile; 

- Elevii pot beneficia de suport financiar si din sursele extrabugetare ale scolii, in conditiile legii; 

6. Dreptul de a beneficia de subventia acordata de catre stat pt. suportarea costurilor aferente frecventarii liceului, 

pt. elevii provenind din grupurile socioeconomice dezavantajate („bani de liceu”); 

7. Dreptul de a beneficia de locuri in tabere si in scoli de vara/iarna, in conditiile stabilite de autoritatile 

competente; 

8. Dreptul de a putea beneficia de serviciile de cazare si masa ale internatelor si cantinelor scolare, in conditiile 

stabilite prin regulamentele de organizare si functionare ale unitatilor respective; 

9. Dreptul la premii, burse si alte asemenea stimulente materiale pt. elevii cu performante scolare inalte, precum 

si pt. elevii cu rezultate remarcabile in educatia si formarea lor profesionala sau in activitati culturale si 

sportive, asigurate de catre stat; 

10. Dreptul de a fi sustinuti financiar pt. activitatile de performanta, de nivel national si international de catre stat, 

persoane fizice si juridice, in conditiile legii; 

11. Dreptul la asistenta medicala, psihologica si logopedica gratuita in cabinete medicale, psihologice si 

logopedice scolare ori in unitati medicale de stat. La inceputul fiecarui an scolar, pe baza metodologiei 

aprobate prin ordin comun al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice si al ministrului sanatatii, se 

realizeaza examinarea starii de sanatate a elevilor; 

12. Dreptul la tarife reduse cu 75% pt. accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de opera, de film si la 

alte manifestari culturale si sportive organizate de institutiile publice, conform legii; 

13. Dreptul de acces gratuit pe teritoriul Romaniei pt. elevii de nationalitate romana din strainatate, bursieri ai 

statului roman, la toate manifestarile prevazute la alin. (10); 

 

D. Alte drepturi: 

1. Dreptul de a beneficia in mod gratuit de acte si de documente de studii, in conditiile legii. Scoala va emite 

documentele solicitate, conform legii;  

2. Dreptul de raspuns la solicitarile pt. informatii de interes public, in conformitate cu prevederile Legii 

nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare; 

3. Dreptul de a le fi inregistrate toate cererile scrise si semnate, in conditiile legii; 

4. Dreptul de a beneficia de un „Ghid al elevului”, elaborat de consiliul judetean al elevilor, cu avizul Consiliului 

National al Elevilor, continand informatii referitoare la: drepturile si obligatiile elevului, disciplinele din planul 

de invatamant, serviciile puse la dispozitie de unitatea de invatamant preuniversitar, procedurile de evaluare, 
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baza materiala a scolii, informatii despre consiliul elevilor si alte structuri asociative, modalitati de acces la 

burse si la alte mijloace de finantare, mobilitati, precum si alte facilitati si subventii acordate; inspectoratul 

scolar sau unitatea de invatamant poate sustine financiar publicarea acestui ghid, in functie de resursele 

disponibile; 

5. Dreptul de a avea profesori repartizati la clasa in mod nediscriminatoriu; 

Art. 100  Indatoririle/obligatiile elevilor 
Elevii au urmatoarele indatoriri: 

1. De a frecventa toate cursurile, de a se pregati la fiecare disciplina de studiu, de a dobandi competentele si de a-

si insusi cunostintele prevazute de programele scolare; 

2. De a respecta regulamentele si deciziile scolii; 

3. De a avea un comportament civilizat si de a se prezenta la scoala intr-o tinuta vestimentara decenta si adecvata 

si sa poarte elemente de identificare in conformitate cu legislatia in vigoare si cu regulamentele si deciziile 

scolii. Tinuta vestimentara sau lipsa elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv pt. refuzarea 

accesului in perimetrul scolii; 

4. De a respecta drepturile de autor si de a recunoaste apartenenta informatiilor prezentate in lucrarile elaborate; 

5. De a elabora si sustine lucrari la nivel de disciplina/modul si lucrari de absolvire originale; 

6. De a sesiza autoritatilor competente orice ilegalitati in desfasurarea procesului de invatamant si a activitatilor 

conexe acestuia, in conditiile legii; 

7. De a sesiza reprezentantii scolii cu privire la orice situatie care ar pune in pericol siguranta elevilor si a 

cadrelor didactice; 

8. De a utiliza in mod corespunzator, conform destinatiei stabilite, toate facilitatile scolare la care au acces; 

9. De a respecta curatenia, linistea si ordinea in perimetrul scolar; 

10. De a pastra integritatea si buna functionare a bazei materiale puse la dispozitia lor de catre scoala; 

11.  De a plati contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispozitia lor de catre scoala, in 

urma constatarii culpei individuale; 

12. De a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi, si de a-l prezenta cadrelor didactice pt. trecerea notelor 

obtinute in urma evaluarilor, precum si parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali pt. luare la cunostinta in 

legatura cu situatia scolara; 

13. De a utiliza manualele scolare primite gratuit si de a le restitui in stare buna la sfarsitul anului scolar; 

14. De a returna toate obiectele imprumutate de la scoala (manuale, carti, costume de balet, pantofi, cizme 

de dans romanesc) si sa plateasca contravaloarea caminului (daca este cazul), pana la sfarsitul anului 

scolar in curs; ca urmare a nerespectarii acestor obligatii, elevilor nu li se vor elibera actele de studii, 

decat dupa predarea bunurilor imprumutate. 
15. De a manifesta intelegere, toleranta si respect fata de intreaga comunitate scolara: elevii si personalul scolii; 

16. De a cunoaste si respecta prevederile Statutului elevului si ale Regulamentului de organizare si functionare al 

scolii, in functie de nivelul de intelegere si de particularitatile de varsta si individuale ale acestora; 

17. De a ocupa locurile stabilite in timpul deplasarii in microbuzele scolare, de a avea un comportament si un 

limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijloacele de transport si de a respecta regulile de circulatie; 

18. De a cunoaste si de a respecta, in functie de intelegere si de particularitatile de varsta si individuale ale 

acestora, normele de securitate si sanatate in munca, normele de prevenire si de stingere a incendiilor, normele 

de protectie civila, precum si normele de protectie a mediului; 

19. De a anunta, in caz de imbolnavire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul parintilor, tutorilor au 

sustinatorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical si, in functie de recomandarile medicului, mai ales in 

cazul unei afectiuni contagioase, sa nu puna in pericol sanatatea colegilor si a personalului din scoala; 

Art. 101  Interdictii 
Elevilor le este interzis: 

1. Sa distruga, sa modifice sau sa completeze documentele scolare, precum cataloage, foi matricole, carnete de 

elev si orice alte documente din aceeasi categorie sau sa deterioreze bunurile din patrimoniul scolii; 

2. Sa participe la activitatile de profil fara acordul scolii, incalcand art.99 alin 18 ale prezentului 

Regulament;  

3. Sa introduca si sa difuzeze, in scoala, materiale care, prin continutul lor, atenteaza la independenta, 

suveranitatea, unitatea si integritatea nationala a tarii, care cultiva violenta, intoleranta sau care lezeaza 

imaginea publica a unei persoane; 

4. Sa blocheze caile de acces in spatiile de invatamant; 

5. Sa detina sau sa consume droguri, bauturi alcoolice sau alte substante interzise, tigari, substante etnobotanice si 

sa participe la jocuri de noroc; 

6. Sa introduca si/sau sa faca uz in perimetrul scolii de orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, precum 

munitie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene, paralizante sau aletele asemenea care, 

prin actiunea lor, pot afecta integritatea fizica si psihica a elevilor si a personalului scolii. Elevii nu pot fi 

deposedati de bunurile personale care nu atenteaza la siguranta personala sau a celorlalte persoane din scoala, 

in conformitate cu prevederile legale; 

7. Sa difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic in incinta scolii; 



  Regulamentul  de organizare si functionare  al  Liceului de Coregrafie „Floria Capsali” 29 

8. Sa utilizeze telefoane mobile in timpul orelor de curs, al examenelor si al concursurilor, prin exceptie de la 

aceasta prevedere, este permisa utilizarea telefoanelor mobile in timpul orelor de curs, numai cu acordul 

cadrului didactic, in situatia folosirii lor in procesul educativ sau in situatii de urgenta; 

9. Sa lanseze anunturi false catre serviciile de urgenta; 

10. Sa aiba comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare si sa manifeste violenta in limbaj 

si in comportamentul fata de colegi si fata de  personalul scolii; 

11. Sa provoace, sa instige si sa participe la acte de violenta in scoala si in afara ei; 

12. Sa paraseasca perimetrul scolii in timpul programului scolar, cu exceptia elevilor majori si a situatiilor 

prevazute de Regulamentul de organizare si functionare al unitatii; pentru situatii deosebite, dirigintele clasei 

sau profesorul de serviciu pot elibera un bilet de voie care va fi prezentat de elev la personalul de paza de la 

punctul de control; 

13. Sa utilizeze un limbaj trivial sau invective in perimetrul scolar; 

14. Sa invite/sa faciliteze intrarea in scoala a persoanelor straine, fara acordul conducerii scolii si al dirigintilor; 

Art. 102 Sancțiuni  
1. Sanctiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt: 

a) Observatie individuala – consta in atentionarea elevului cu privire la incalcarea regulamentelor in vigoare ori 

a normelor de comportament acceptate; 

- aceasta trebuie insotita de consilierea elevului, care sa urmareasca remedierea comportamentului;  

- se aplica de catre profesorul diriginte sau de catre directorul unitatii; 

b) Mustrare scrisa – consta in atentionarea elevului, in scris, de catre profesorul diriginte, cu mentionarea 

faptelor care au determinat sanctiunea; 

- Sanctiunea este propusa consiliului clasei de catre cadrul didactic la ora caruia s-au petrecut faptele 

susceptibile de sanctiune, spre validare; se consemneaza in registrul de procese verbale al consiliului clasei 

si intr-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de catre profesorul diriginte, la sfarsitul 

semestrului; 

- Documentul continand mustrarea scrisa va fi inmanat elevului sau parintelui/tutorelui/sustinatorului legal pt. 

elevii minori, personal sau, in situatia in care acest lucru nu este posibil, prin posta, cu confirmare de 

primire; 

- Sanctiunea se inregistreaza in catalogul clasei, precizandu-se numarul documentului; 

-  Sanctiunea este insotita de scaderea cu 1 punct a notei la purtare 

c) Retragerea temporara sau definitiva a bursei de merit, a bursei sociale „Bani de liceu”, a bursei 

profesionale -  se aplica de catre director, la propunerea consiliului clasei, aprobata prin hotararea consiliului 

profesoral; 

- Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare, aprobata de consiliul profesoral al scolii; 

d) Mutarea disciplinara la o clasa paralela din aceeasi unitate de invatamant – se consemneaza intr-un 

document care se inmaneaza de catre profesorul diriginte/director, sub semnatura, parintelui/ 

tutorelui/sustinatorului legal al elevului minor si elevului, daca acesta a implinit 18 ani; 

- Sanctiunea se consemneaza in catalogul clasei si in registrul matricol; 

- Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare, se valideaza in consiliul profesoral, la propunerea 

consiliului clasei; 

e) Preavizul de exmatriculare – se intocmeste de catre profesorul diriginte, pt. elevii care absenteaza nejustificat 

20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singura disciplina/modul, cumulate 

pe un an scolar, se semneaza de catre acesta si de director; se inmaneaza elevului si, sub semnatura, 

parintelui/tutorelui/sustinatorului legal; 

- Sanctiunea se consemneaza in registrul de evidenta a elevilor si in catalogul clasei si se mentioneaza in 

raportul consiliului clasei la sfarsit de semestru sau de an scolar; 

- Sanctiunea, insotita de scaderea notei la purtare, se valideaza in consiliul profsoral, la propunerea consiliului 

clasei; 

f) Exmatricularea – consta in eliminarea elevului din scoala in care acesta a fost inscris, pana la sfarsitul anului 

scolar. Exmatricularea poate fi: 

 f1) Exmatriculare cu drept de reinscriere, in anul scolar urmator, in aceeasi unitate de invatamant si in 

acelasi an de studiu – se aplica elevilor din ciclul superior al liceului (cls. XI si XII), pt. abateri grave, 

prevazute de Statutul elevului sau de Regulamentul de organizare si functionare al scolii sau apreciate ca atare 

de catre consiliul profesoral; 

- Sanctiunea se aplica si pt. un numar de cel putin 40 de absente nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel 

putin 30% din totalul orelor la o singura disciplina de studiu/modul, cumulate pe un an scolar; 

- Daca abaterea consta in absente nemotivate, sanctiunea exmatricularii se poate aplica numai daca, anterior, a 

fost aplicata sanctiunea preavizului de exmatriculare; 

- Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese verbale al consiliului profesoral, in catalogul clasei, in 

registrul de evidenta a elevilor si in registrul matricol; 

- Sanctiunea se comunica de catre directorul scolii, in scris, elevului si, sub semnatura, parintelui/tutorelui/ 

sustinatorului legal; 
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- Sanctiunea, insotita de scaderea notei la purtare, se valideaza in consiliul profesoral, la propunerea consiliului 

clasei; 

 f2) Exmatriculare fara drept de reinscriere in aceesi unitate de invatamant – se aplica elevilor din ciclul 

superior al liceului (cls. XI si XII), pt. abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de catre consiliul profesoral; 

- Sanctiunea, insotita de scaderea notei la purtare, se valideaza in consiliul profesoral, la propunerea consiliului 

clasei; 

- Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese verbale al consiliului profesoral, in catalogul clasei, in 

registrul de evidenta a elevilor si in registrul matricol; 

- Sanctiunea se comunica de catre directorul scolii, in scris, elevului si, sub semnatura, parintelui/tutorelui/ 

sustinatorului legal; 

 f3) Exmatriculare din toate unitatile de invatamant, fara drept de reinscriere, pt. o perioada de timp (3-5 

ani) – se aplica elevilor din ciclul superior al liceului (cls. XI si XII), pt. abateri deosebit de grave, apreciate ca 

atare de catre consiliul profesoral; 

- Sanctiunea se aplica prin ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice, prin care se stabileste si 

durata pt. care se aplica aceasta sanctiune. In acest sens, directorul unitatii transmite catre MEN propunerea 

motivata a consiliului profesoral privind aplicarea acestei sanctiuni, impreuna cu documente sau orice alte probe 

din care sa rezulte abaterile deosebit de grave savarsite de elevul propus spre sanctionare; 

- Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese verbale al consiliului profesoral, in catalogul clasei si in 

registrul matricol; 

- Sanctiunea se comunica de catre Ministerul Educatiei Nationale, in scris, elevului si, sub semnatura, 

parintelui/tutorelui/ sustinatorului legal; 

2. Toate sanctiunile aplicate se comunica individual, in scris, atat elevilor, cat si parintilor/tutorilor/sustinatorilor 

legali. Sanctiunea se aplica din momentul comunicarii acesteia sau ulterior, dupa caz; 

3. Sanctiunea elevilor sub forma mustrarii in fata colectivului clasei sau al scolii este interzisa in orice context; 

4. Violenta fizica sub orice forma se sanctioneaza conform dispozitiilor legale in vogoare; 

5. Sanctiunile prevazute la alin.(1) lit. e-f nu se pot aplica in invatamantul obligatoriu; 

6. Anularea sanctiunii  - dupa 8 saptamani sau la incheierea semestrului sau a anului scolar, consiliul se 

reintruneste. Daca elevul caruia i s-a aplicat o sanctiune mentionata la alin.(1) lit. a-e da dovada de un 

comportament fara abateri pe o perioada de cel putin 8 saptamani de scoala, pana la incheierea semestrului sau 

a anului scolar, prevederea fiind scaderea notei la purtare, asociata sanctiunii, poate fi anulata. Anularea, in 

conditiile stabilite mai sus, a scaderii notei la purtare se aproba de catre entitatea care a aplicat sanctiunea; 

7. Sanctiuni privind nefrecventarea orelor la curs – pt. totii elevii din invatamantul preuniversitar, la fiecare 

10 absente nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absente nejustificate din numarul 

de ore pe semestru la o disciplina sau modul, va fi scazuta nota la purtare cu cate un punct; 

8. Sanctiuni privind incalcarea dispozitiilor referitoare la activitatea de specialitate: 

*Participarea la activitati coordonate de alte entitati de profil fara acordul unitatii de invatamant: 

- Scaderea cu 1 pct la purtare implicand lipsa de eligibilitate pentru obtinerea bursei, respectiv 

imposibilitatea de a participa la olimpiadele si spectacolele coordonate de catedra de specialitate. 

9. Pagube patrimoniale:  
a) elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unitatii de invatamant sunt obligati sa 

acopere, in conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrarile 

necesare reparatiilor sau, dupa caz, sa restituie bunurile ori sa suporte toate cheltuielile pentru inlocuirea 

bunurilor deteriorate sau sustrase; 

b) in cazul distrugerii sau deteriorarii manualelor scolare primite gratuit, a cartilor imprumutate de la biblioteca, a 

costumelor de balet, pantofilor, cizmelor de dans romanesc sau oricarui alt obiect imprumutat de la scoala, 

elevii vinovati inlocuiesc obiectul deteriorat cu un exemplar nou; in caz contrat vor achita contravaloarea 

obiectelor respective. Elevii nu pot fi sanctionati cu scaderea notei la purtare pt. distrugerea sau deteriorarea 

acestora. 

10.  Alte sanctiuni 

Abatere Sancțiune 

1. 

Fumat  Prima abatere 1 punct scazut la purtare 

A doua abatere 3 puncte scăzute la purtare 

A treia abatere Media scazuta sub 7, 00 la purtare  

2. 
Furt   Nota 4 la purtare 

Consiliere familie + elev cu psihologul școlii 

3. 

Băut sau introdus alcool în școală Prima abatere Nota 7 la purtare 

Consiliere familie + elev cu psihologul școlii 

A doua abatere Nota 4 la purtare 

Consiliere familie + elev cu psihologul școlii 

4. 
Violență fizică sau verbală față de colegi, 

cadre didactice sau alte persoane 

Agresiune verbală 

dovedită 

Nota 7 la purtare 

Consiliere familie + elev cu psihologul școlii 
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Violență fizică Nota 4 la purtare 

Consiliere familie + elev cu psihologul școlii 

5.  
Abaterea de la regulile mentionate mai sus atrage excluderea elevilor de la competitiile scolare de 

profil ale liceului (olimpiade, concursuri, etc.). 
 

Art.103. Contestarea sanctiunilor – se adreseaza de catre elev sau, dupa caz, de catre 

parintele/tutorele/sustinatorul legal el elevului, consiliului de administratie al scolii, in termen de 5 zile lucratoare 

de la aplicarea sanctiunii. Contestatia se solutioneaza in termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la 

secretariatul scolii. Hotararea consiliului de administratie nu este definitiva si poate fi atacata ulterior la instanta 

de contencios administrativ din circumscriptia unitatii, conform legii. 

Art. 104 Invatamantul  suplimentar de arta 
1.Unitatile de invatamant cu program integrat de arta pot scolariza si in regim suplimentar elevi din ciclurile 

primar si/sau gimnazial, in limita cifrei de scolarizare aprobate. 

La unitatile de invatamant cu program suplimentar de arta, care scolarizeza elevi in regim suplimentar de arta, 

acestia urmeaza doar pregatirea de specialitate, conform numarului de ore precizat in ordinul 3371/12.03.2013. 

Toate celelalte disciplinele, cu exceptia educatiei artistice specializate-coregrafie, se studiaza la scoala generala pe 

care o frecventeaza elevul.  

2. In invatamantul preuniversitar de arta, inscrierea elevilor se poate efectua numai pe baza testarii aptitudinilor 

specifice, in conformitate cu art. 42 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 1/2011, si nu este conditionata de domiciliul 

parintilor.  

3. Admiterea elevilor in unitatile de invatamant cu program suplimentar de arta se face, in functie de an de studiu 

si clasa, numai in urma unei probe de aptitudini. 

4. Testarea, examinarea si verificarea aptitudinilor, prin probe specifice, vizeaza, pentru specializarea coregrafie: 

aptitudinile fizice, simtul ritmic, muzicalitatea. 

Pentru marirea bazei de selectie la clasa a V-a, toti elevii care doresc sa se inscrie la cursurile claselor IV si care 

nu s-au prezentat la probele de aptitudini organizate conform calendarului de admitere, vor fi examinati de o 

comisie formata din minim 2 profesori de specialitate. In aceasta situatie, daca se identifica elevi cu calitati fizice 

si motorice care ii recomanda pentru dans classic, acestia vor fi inclusi in grupele deja formate, in limita locurilor 

disponibile. 

Inscrierea si examinarea la cursurile suplimentare la clasa IV se face pe tot parcursul anului scolar, in functie de 

numarul de locuri disponibile. 

5. La probele de testare a aptitudinilor, la probele de aptitudini pentru admiterea in liceu, precum si la examenele 

de diferenta la disciplinele practice de specialitate nu se admit contestatii. 

6. Disciplinele de specialitate studiate sunt: initiere coregrafica si ritmica, efectuate de catre profesorul de 

specilaitate – coregrafie. Orele de initiere coregrafica, incepand cu clasa a IV a se pot efectua cu acompaniemant 

muzical. Orele de ritmica constau in exercitii de euritmie „Dalcroze” sau tehnica „Laban”. 

7. Evaluarea elevilor de la invatamantul suplimentar, se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii 1/2011. 

9. Comisiile pentru verificarile si examenele anuale la disciplinele principale de specialitate sunt formate din 

profesori calificati ai unitatii de invatamant respective, sunt numite prin decizie a conducatorului unitatii de 

invatamant, cu avizul inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti, si au urmatoarea componenta: 

a) presedintele comisiei – directorul unitatii de invatamant, fara drept de notare; 

b) vicepresedintele comisiei – responsabilul de catedra, fara drept de notare; 

c) 3 membri cu drept de notare: 2 profesori de specialitate, din care unul este profesor al elevului, si al treilea de 

specialitate inrudita sau de alta disciplina artistica. 

10. Pe perioada scolarizarii, orice activitate artistica a elevilor in public care reprezinta unitatea scolara respectiva 

se realizeaza numai cu avizul consiliului artistic. 

11. In situatia in care elevul acumuleaza un numar mai mare de 10 absente nemotivate la cursurile suplimentare de 

arta, acesta va fi eliminat de la cursuri. 

Art. 105  Funcţionarea Consiliului Elevilor (C.E) 
(1) C.E. pe scoala se formeaza din reprezentantii elevilor din fiecare clasa; 

(2) CE din scoala are urmatoarea structura: presedinte, vicepresedinte, secretar, membri (reprezentantii claselor); 

(3) C.E. pe scoala desemneaza un reprezentant cu drept de vot in Consiliul de administratie, conform legii; 

(4) C.E. se intruneste ori de cate ori este cazul; 

(5) Consiliul profesoral desemneaza un cadru didactic care va asigura o comunicare eficienta intre corpul 

profesoral si CE; 

(6) C.E. va functiona dupa un regulament propriu, adaptat la specificul si nevoile scolii, elaborat pe baza unui 

regulament-cadru stabilit de Consiliul National al Elevilor; 

(7) Atributiile CE: 
a) Reprezinta interesele elevilor si transmite consiliului de administratie, directorului si consiliului prtofesoral 

punctul de vedere al elevilor referitor la problemele de interes pt. acestia; 

b) Apara drepturile elevilor la nivelul scolii si sesizeaza incalcarea lor; 
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c) Se autosesizeaza cu privire la problemele cu care se confrunta elevii, informand conducerea scolii despre 

acestea si propunand solutii; 

d) Sprijina comunicarea intre elevi si cadrele didactice; 

e) Dezbate propunerile elevilor din scoala si elaboreaza proiecte; 

f) Poate initia activitati extrascolare, evenimente culturale, concursuri, excursii, etc; 

g) Poate organiza strangeri de fonduri pt. copiii cu nevoi speciale, provenind din medii dezavantajate, pe 

probleme de mediu si alte asemenea; 

h) Poate sprijini proiectele si programele educative in care este implicata scoala; 

i) Propune modalitati pt. a motiva elevii sa se implice in activitati extrascolare; 

j) Dezbate proiectul regulamentului de organizare si functionare al scolii; 

k) Deleaga reprezentanti, prin decizia presedintelui CE, in comisia de evaluare si asigurare a calitatii, comisia 

de prevenire si combatere a violentei si orice alta comisie din care reprezentantii elevilor fac parte, conform 

legii; 

 

CAPITOLUL VII 

PĂRINŢII 
 

Art. 106  Colaborarea parintilor cu unitatea de invatamant constituie obiectiv major al conducerii Liceului de 

Coregrafie „Floria Capsali”, precum si al cadrelor didactice. In aceasta directie, parintii/tutorii legali ai elevilor au 

obligatia ca, cel putin o data pe luna, sa ia legatura cu profesorul diriginte, pentru a cunoaste evolutia copilului lor.  

Art. 107 Comitetul de părinţi 

(1) Parintii vor alege Comitetul de parinti al clasei, in primele 30 de zile calendaristice de la inceperea fiecarui an 

scolar, structura care reprezinta interesele parintilor/elevilor clasei in adunarea generala a parintilor la nivelul 

scolii, in Consiliul profesoral si in Consiliul clasei si in relatia cu echipa manageriala.  

(2) Comitetul de parinti al clasei are urmatoarele atributii: 

- pune in practica deciziile luate de catre adunarea generala a parintilor elevilor clasei; deciziile se iau cu 

majoritatea simpla a voturilor parintilor prezenti; 

- sustine organizarea si desfasurarea de proiecte, programe si activitati educative extrascolarela nivelul clasei si al 

scolii; 

- sustine organizarea si desfasurarea de programe de prevenire si combatere a violentei, sustine siguranta si 

securitatea, combaterea discriminarii si reducererea absenteismului in mediul scolar; 

- sustine activitatile dedicate intretinerii, dezvoltarii si modernizarii bazei materiale a clasei si a scolii, prin 

strangerea de cotizatii voluntare de la membrii asociatiei de parinti si atragerea de fonduri banesti si donatii de la 

persoane fizice sau juridice, colectate prin asociatia de parinti cu personalitate juridica, cu respectarea prevederilor 

legale in domeniul financiar; 

- sprijina conducerea scolii si profesorul diriginte si se implica activ in intretinerea, dezvoltarea si modernizarea 

bazei materiale a clasei si a scolii; 

- sustine organizarea si desfasurarea de activitati de consiliere si orientare socioprofesionale; 

- se implica in asigurarea securitatii elevilor in cadrul activitatilor educative, extrascolare si extracurriculare; 

- prezinta, semestrial, adunarii generale a parintilor, justificarea utilizarii fondurilor alocate, daca acestea exista; 

(3) Presedintele comitetului de parinti pe clasa reprezinta interesele parintilor in relatiile cu organizatia de parinti 

si prin aceasta in relatia cu conducerea scolii si alte foruri, organisme si organizatii; 

(4) Comitetul de părinţi poate decide sa sustina, inclusiv financiar prin asociatia de parinti cu personalitate 

juridica, cu respectarea prevederilor legale in domeniul financiar, intretinerea, dezvoltarea si modernizarea bazei 

materiale a clasei. Hotararea comitetului de parinti nu este obligatorie; 

(5) Sponsorizarea unei clase de catre un operator economic/persoane fizice se face cunoscuta comitetului de 

parinti. Sponsorizarea nu atrage dupa sine drepturi suplimentare pt. copii/elevi/parinti; 

(6) Este interzisa implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din scoala in strangerea fondurilor. 

Art. 108 Consiliul reprezentativ al părinţilor (CRP) 

(1) Consiliul reprezentativ al parintilor este compus din presedintii comitetelor de parinti;  

(2) CRP este o structura, fara personalitate juridica si functioneaza dupa un regulament adoptat prin hotararea 

adunarii generale a parintilor din scoala, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri si cheltuieli, nu are 

drepturi de a colecta cotizatii, donatii si a primi finantari de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate 

implica in activitatile scolii prin actiuni cu caracter logistic – voluntariat; 

(3) CRP se intruneste in sedinte ori de cate ori este necesar; 

(4) CRP desemnează reprezentantii parintilor in organismele de conducere si comisiile din scoala; 

(5) CRP decide prin vot deschis, cu majoritatea simpla a voturilor celor prezenti; 

(6) Presedintele reprezinta CRP in relatia cu alte persoane fizice si juridice; 

(7) CRP are urmatoarele atributii: 

- propune scolii discipline si domenii care sa se studieze prin curriculumul la decizia scolii, inclusiv din oferta 

nationala; 

- sprijina parteneriatele educationale intre scoala si institutiile/organizatiile cu rol educativ din comunitatea locala; 
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- sustine scoala in derularea programelor de prevenire si de combatere a absenteismului si a violentei in mediul 

scolar; 

- promoveaza imaginea scolii in comunitatea locala; 

- sustine scoala in organizarea si desfasurarea tuturor activitatilor; 

- sustie conducerea scolii in organizarea si desfasurarea consultatiilor cu parintii pe teme educationale; 

- colaboreaza cu institutiile publice de asistenta sociala/educationala specializata, directia generala de asistenta 

sociala si protectia copilului, cu organele de autoritate tutelara sau cu organizatiile nonguvernamentale cu atributii 

in acest sens, in vederea solutionarii situatie elevilor care au nevoie de ocrotire; 

- sustine scoala in activitatea de consiliere si orientare socioprofesionala sau de integrare sociala a absolventilor; 

- propune masuri pt. scolarizarea elevilordin invatamantul obligatoriu si incadrarea in munca a absolventilor; 

- se implica direct in derularea activitatilor din cadrul parteneriatelor ce se deruleaza in scoala, la solicitarea 

cadrelor didactice; 

- sprijina conducerea scolii in asigurarea sanatatii si securitatii elevilor; 

(7) CRP din scoala poate face demersuri privind atragerea de resurse financiare, care vor fi gestionate de catre 

scoala constand in contributii, donatii, sponsorizari, etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din tara si din 

strainatate, care vor fi utilizate pentru: 

- modernizarea si intretinerea patrimoniului scolii si bazei materiale; 

- acordarea de premii si de burse elevilor; 

- sprijinirea financiara a unor activitati extrascolare; 

- acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situatie materiala precara; 

- alte activitati care privesc bunul mers al scolii sau care sunt aprobate de adunarea generala a parintilor pe care ii 

reprezinta  

(8) Organizatia de parinti colaboreaza cu structurile asociative ale parintilor la nivel local, judetean, regional si 

national. 

 

CAPITOLUL VIII 

CONTRACTUL EDUCATIONAL 
 

Art. 109 (1) Unitatea de invatamant incheie cu parintii/tutorii/sustinatorii legali, in momentul inscrierii elevilor, in 

registrul unic matricol, un contract educational in care sunt inscrise drepturile si obligatiile reciproce ale parintilor; 

(2) Modelul contractului educational este prezentat in anexa care face parte integranta din prezentul regulament; 

(3) Contractul educational este valabil pe toata perioada de scolarizare in cadrul unitatii de invatamant; 

(4) Eventualele modificari ale unor prevederi din contractul educational se pot realiza printr-un act aditional 

acceptat de ambele parti si care se ataseaza contractului educational; 

(5) Contractul educational cuprinde in mod obligatoriu: datele de identificare ale partilor semnatare – respectiv 

unitatea de invatamant, beneficiarul primar al educatiei, parintele/tutorele/sustinatorul legal, scopul pt. care se 

incheie contractul educational, drepturile parintilor, obligatiile parintilor, durata valabilitatii contractului, alte 

clauze; 

(6) Contractul educational se incheie in 2 exemplare originale, unul pt. parinte, altul pt. unitatea de invatamant si 

intra in vigoare de la data semnarii; 

(7) Consiliul de administratie monitorizeaza modul de indeplinire a obligatiilor prevazute in contractul 

educational; 

(8) Comitetul de parinti al clasei urmareste modul de indeplinire a obligatiilor prevazute in contractul educational 

de catre fiecare parinte si adopta masurile care se impun in cazul incalcarii prevederilor cuprinse in acest 

document. 

 

CAPITOLUL IX 

REGULI PRIVIND SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII IN INSTITUTIE 

 

Art.110 Anual si semestrial, personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic va fi instruit cu CSSM, de 

protectie civila si aparare impotriva incendiilor in sedinte ale Consiliului Profesoral de catre secretarul 

Comitetului de securitate si sanatate in munca. Elevii vor fi instruiti de catre cadrele didactice (dirigintii si 

profesorii de specialitate) semestrial si ori de cate ori este nevoie, iar personalul nedidactic, lunar, de catre un 

membru al CSSM  desemnat de catre presedintele CSSM; in acest sens se vor intocmi procese verbale sau fise 

personale cu semnatura celor instruiti. 

     Comitetul de sanatate si securitate in munca (CSSM) si Comisia de aparare si interventii impotriva dezastrelor  

vor monitoriza modul in care sunt respectate prevederile legislatiei de securitate si sanatate in munca, de aparare si 

interventii impotriva dezastrelor, de catre tot personalul scolii, in activitatea didactica, educativa, de secretariat, 

administrativa si de paza.  

              Aceste comisii vor elabora documentele prevazute de legislatia in vigoare: 

  Legea nr.319/2006 cu privire la securitatea si sanatatea in munca 

  Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile ulterioare. 
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    In activitatea zilnica, personalul nedidactic (de intretinere si de curatenie) va respecta intocmai instructiunile 

privind efectuarea reparatiilor, efectuarea curateniei in salile de clasa, salile de balet, laboratoare, cabinete, birouri, 

grupurile sanitare, evitand producerea de accidente propriei persoane sau a persoanelor aflate la locul de munca, 

elevi, cadre didactice; 

      Orice situatie de risc sau care pune in pericol integritatea fizica a persoanelor aflate la locul de munca va fi 

adusa la cunostinta directorului scolii de catre echipa de cadre didactice de serviciu pe scoala sau de catre 

administratorul de patrimoniu, imediat. 

 

CAPITOLUL IX 

REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINARII  

 

Art.111 

 Discriminarile fata de un angajat sau candidat la ocuparea unui post vacant, bazate pe criterii de sex, orientare 

sexuala, caracterisrici genetice, varsta, nationalitate, rasa, culoare, etnie, religie, opinie politica, origine sociala, 

handicap, situatie familiala, situatie materiala, apartenenta sau activitate sindicala, sunt INTERZISE. 

 Nu constituie o incalcare a prezentului regulament, refuzul de a angaja o persoana care nu corespunde cerintelor 

si standardelor profesionale, atata timp cat aceasta nu constituie act de discriminare. 

 Orice angajat care presteaza o activitate in cadrul unitatii de invatamant, beneficiaza de conditii de munca 

precum si de respectarea demnitatii si a constiintei sale, fara nici o discriminare. 

 Constituie discriminare indirecta actele si faptele intemeiate in mod aparent pe alte criterii decat cele prevazute 

in alineatele de mai sus, dar care produc efectele unei discriminari directe. 

 Constituie abatere de la prezentul regulament orice comportament cu caracter nationalist-sovin, de instigare la 

ura rasiala sau nationala, ori acel comportament ce vizeaza atingerea demnitatii sau crearea unei atmosfere 

intimidante, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare indreptate impotriva unei persoane sau a unui grup de 

persoane din interiorul sau din afara scolii. 

 Tuturor angajatilor care presteaza o munca le sunt recunoscute dreptul la plata egala pentru munca egala, dreptul 

la negocieri colective, dreptul la protectia datelor cu caracter personal, precum si dreptul la protectie impotriva 

concedierilor nelegale. 

 Nimeni nu poate fi obligat sa munceasca sau sa nu munceasca intr-un anumit loc de munca ori intr-o anumita 

profesie, oricare ar fi acestea. 

 Munca fortata este interzisa. 

 Termenul "munca fortata" desemneaza orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru 

care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.  

 

 

CAPITOLUL X 

SOLUTIONAREA CERERILOR, SESIZARILOR SAU RECLAMATIILOR 

 

Art.112  1. Orice salariat, elev sau parinte poate solicita, prin cerere scrisa, un drept prevazut in legislatia scolara 

in vigoare, sau rezolvarea unei probleme cu care nu este de acord si nu o poate accepta; 

2. Salariatii au dreptul de a adresa  angajatorului, in scris, cereri sau reclamatii individuale, dar numai in legatura 

cu problemele proprii aparute la locul de munca si in activitatea profesionala  desfasurata. Cererile sau 

reclamatiile individuale, adresate de salariat angajatorului, se fac in conditiile legii si ale Regulamentului de 

organizare si functionare al unitatii. Cererile si reclamatiile anonime nu se vor lua in considerare, fiind clasate. 

3. Orice salariat, elev sau parinte, poate reclama o situatie, un comportament care incalca propria demnitate, 

sesizand verbal (in programul de audiente) sau in scris catre conducerea scolii; 

4. Cererile sau reclamatiile individuale vor fi adresate reprezentatului legal al unitatii de invatamant si vor primi 

un numar de inregistrare prin grija compartimentului secretariat. 

5. Cererile vor fi solutionate in termenul prevazut lege de la depunerea solicitarii la secretariatul scolii; 

6. Sesizarile/reclamatiile vor fi solutionate, dupa o atenta cercetare, iar raspunsul va fi dat in termen de 30 zile, 

conform legislatiei in vigoare; 

7. Angajatorul are obligatia sa comunice salariatului raspunsul in termen de 30 zile de la data primirii cererii sau 

reclamatiei, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabilă; 

8. Când aspectele sesizate prin cererea salariatului necesita o cercetare mai amanuntita, angajatorul poate 

prelungi termenul cu cel mult 15 zile. 

9. Salariatii nu pot formula doua petitii privind aceeasi problema. 

10. Situatia in care un salariat adreseaza in aceeasi perioada de timp mai multe cereri sau reclamatii, cu acelasi 

obiect, acestea se vor conexa, salariatul urmand sa primeasca un singur raspuns. 

11. Daca dupa trimiterea raspunsului se primeste o noua cerere/reclamatie cu acelasi continut, sau care priveste 

aceeasi problema, aceasta se claseaza la numarul initial, facandu-se mentiunea ca s-a raspuns. 
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12. In cazul cererilor de concediu fara plata/pentru formare profesionala, salariatii au obligatia de a inainta 

angajatorului cu cel putin 30 de zile anterior cererea privind efectuarea acestuia, precizand mentiunile ce sunt 

expres reglementate de lege. 

 

DISPOZIŢII FINALE 

 
Art.113 Prezentul regulament se prelucrează cu personalul școlii, cu elevii și cu părinții acestora în ședinte 

speciale, pe baza de proces- verbal, până la data de 30 noiembrie 2019. 

Art.114 Nerespectarea prezentului Regulament constituie abatere disciplinară și atrage sancționarea persoanelor 

vinovate conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar, aprobat prin  OMENCS nr.5079/31.08.2016, coroborat cu OMEN nr.3027/2018. 
Art.115 Prezentul Regulament se va gasi și la biblioteca școlii spre consultare pentru elevi, parinti, cadre 

didactice si va fi adus la cunostinta, sub semnatură, de către profesorii diriginți, tuturor elevilor unității de 

învățământ. 

Art.116 Prezentul Regulament se va discuta si aduce la cunoștința părinților în cadrul ședințelor cu părinții și al 

reuniunilor Comitetelor de părinți pe clasă și al Consiliului reprezentativ al părinților. 

Art.117 Prezentul Regulament poate fi revizuit anual, în termen de cel mult 45 de zile de la începutul fiecărui an 

școlar sau ori de câte ori este nevoie. Propunerile pentru revizuirea acestuia se depun în scris și se înregistrează la 

secretariatul unității, de către organismele care au avizat/aprobat Regulamentul și vor fi supuse procedurilor de 

avizare și aprobare prevăzute în ROFUIP nr.5079/31.08.2016. 

Art.118 Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului de Coregrafie „Floria Capsali” va intra în vigoare, 

după validarea lui în Consiliul profesoral şi aprobarea în Consiliul de administrație, după care are putere de lege 

internă la fel ca celelalte documente legislative școlare, pentru toți elevii și părinții acestora, profesorii, personalul 

didactic auxiliar și personalul nedidactic din unitate. 

Art.119 Contractul educational, cu titlul de ANEXA 1, face parte integranta din prezentul Regulament. 

Art.120 Procedura catedrei de specialitate și Criteriile de evaluare a elevilor în domeniul vocațional, cu titlul 

de ANEXE 1 si 2, fac parte integrantă din prezentul Regulament. 
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MINISTERUL  EDUCATIEI  NATIONALE  
LICEUL DE COREGRAFIE  „FLORIA CAPSALI”– BUCUREŞTI 

Str. Căpitan Preoţescu, nr. 9, sect. 4,  

Tel/fax: (0040) (21) 336.37.92,  
e-mail: floriacapsali.coregrafie@yahoo.com 
web: www.floriacapsali.wordpress.com 

 

 

ANEXA 1 
la Regulamentul de organizare si functionare a Liceului de Coregrafie „Floria Capsali”, 

in conformitate cu ROFUIP aprobat cu OMENCS nr.5079/31.08.2016 

 

Contract educațional 
 
Având în vedere prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale 

Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul 

ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016, ale Legii nr. 272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

 

se încheie prezentul:  

 

CONTRACT EDUCAȚIONAL  

 

I. Părțile semnatare 
  

1.  Liceul de Coregrafie ” Floria Capsali” cu sediul în str. Cpt. Gh. Preoțescu, nr.9, sector 4, București, reprezentată 

prin director, prof. Petcu  Lăcrămioara Magdalena.  

 

2. Beneficiarii secundari ai învățământului preuniversitar definiți, conform legii, drept familiile antepreșcolarilor, ale 

preșcolarilor și elevilor, reprezentată prin doamna/domnul .…….…………………………………………………………  

părinte/tutore/susținător legal al elevului, cu domiciliul în ……………………………………………………............... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Beneficiarii primari ai învățământului preuniversitar definiți, conform legii, drept antepreșcolari, școlari și elevi, 

reprezentat prin elevul ………...............................................................…………….., clasa …….. cu domiciliul în 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

II. Scopul contractului: asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului de învățământ prin implicarea și 

responsabilizarea părților implicate în educația beneficiarilor primari ai educației. 

 

III.Drepturile părților: drepturile părților semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în Regulamentul-

cadru privind organizarea și funcționarea 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 asigure 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 asigure că tot personalul unității de învățământ respectă cu strictețe prevederile legislației în vigoare;  

d) să asigure că toți beneficiarii primari și secundari ai educației sunt corect și la timp informați cu prevederile 

legislației specifice în vigoare;  

e) ca personalul din învățământ să aibă o ținută morală demnă, un comportament responsabil, în concordanță cu valorile 

educaționale, pe care să le transmită beneficiarului direct;  

f) 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 

beneficiarului primar al educației;  

g) să se asigure că personalul din învățământ nu desfășoară acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a 

beneficiarului primar al educației, viața intimă, privată și familială a acestuia;  

h) să se asigure că personalul din învățământ nu va aplica pedepse corporale și nu va agresa verbal sau fizic beneficiarul 

primar al educației;  

i) ca personalul didactic să evalueze direct beneficiarii primari ai educației, corect și transparent, și să nu condiționeze 

această evaluare sau calitatea prestației didactice la clasă de obținerea oricărui tip de avantaje;  
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j) să desfășoare în unitatea de învățământ activități care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a beneficiarilor primari ai educației, respectiv a personalului unității de 

învățământ;  

k) să asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios.  

 

2. Beneficiarul secundar al învățământului preuniversitar are următoarele obligații:  

a) asigură frecvența școlară a beneficiarului primar în învățământul obligatoriu, conform orarului aprobat in 

consiliul de administratie al scolii și ia măsuri pentru școlarizarea acestuia, până la finalizarea studiilor;  

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea beneficiarului primar al educației în unitatea de învățământ, în 

vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalți 

beneficiari direcți din colectivitate/unitatea de învățământ; 

 c) cel puțin o dată pe lună ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul 

preșcolar/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția beneficiarului primar al 

educației;  

d) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul școlii, cauzate de beneficiarul primar al educației;  

e) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ;  

f) nu agresează 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 

beneficiarilor primari din învățământul obligatoriu, înscriși la cursuri cu frecvență redusă;  

d) de a avea un comportament civilizat și o ținută decentă în unitatea de învățământ;  

e) de a respecta Regulamentul de organizare și funcționare al 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.;  

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.); respectiv din 

institutiile care pun la dispozitia scolii spatii pentru efectuarea orelor de specialitate (ONB, Tinerimea Romana, 

PNC, CNDB, 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, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

 j) de a nu deține/consuma/comercializa, în perimetrul unității de învățământ, 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 unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

 o) de a nu părăsi incinta școlii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/ profesorului diriginte; 

p) de a participa la competițiile și activitățile de profil, din partea unității de învățământ, DOAR cu acordul 

conducerii, la recomandarea consiliului artistic reprezentat de șeful catedrei de specialitate. 

r) de a participa, fără nicio discriminare și doar din proprie initiativă, numai în nume propriu (fără a reprezenta 

alte scoli de profil concurente, de stat sau particulare) fără a fi obligați de cadre didactice sau de conducerea 

unității, la concursuri școlare, olimpiade și alte activități extrașcolare organizate de unitatea de învățământ sau 

de către terți, în palatele și cluburile elevilor, în bazele sportive și de agrement, în taberele și în unitățile conexe 

inspectoratelor școlare județene, în cluburile și în asociațiile sportive școlare, cu respectarea prevederilor 

regulamentelor de funcționare ale acestora; elevii vor participa la programele și activitățile incluse în programa 

școlară.  În conformitate cu art. 33 din Regulamentul de organizare si funcționare  a învățământului 

preuniversitar de artă aprobat cu OMEC nr.5569/7.10.2011: „Pe perioada școlarizării, orice activitate artistică a 

elevilor în public care reprezintă Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” se realizează numai cu avizul consiliului 

artistic”; nerespectarea prevederilor art. 33 din OMEC 5569/2011 se consideră abatere disciplinara și atrage sancțiuni, 

în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și functionare al școlii. 

Notă:  *Promovarea elevilor în învățământul vocațional este condiționată de obținerea mediei 6 (șase), media 

minimă la disciplina principală de studiu: Dans clasic/Dans contemporan. Dacă elevul nu obține media 6 (șase) 

în conformitate cu art. 28 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea învățământului preuniversitar de 
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artă, aprobat cu OMECTS 5569/2011, acesta este declarat necorespunzător și este orientat spre învățământul 

teoretic. 

*Nu se admite transferul elevilor în timpul anului școlar de la o grupă de specialitate la alta decât în mod 

excepțional, cu avizul consiliului artistic și aprobarea directorului. 

* Deplasarea elevilor la Opera Națională București și terțe instituții culturale aflate în derularea de protocoale 

cu Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” se va face cu mijloacele publice de transport STB. 

 

 V. Durata contractului: prezentul contract se încheie, de regulă, pe durata unui nivel de învățământ.  
 

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, ale 

Legii nr. 272/ 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare.  

 

Încheiat astăzi, ….....................................…, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte.  

 

Am luat cunoștință.  

Elev (Beneficiar direct): 

Nume si prenume ………………………………... 

Semnătura .............................   

 

 

Părinte/tutore/susținător legal (Beneficiar secundar): 

Nume si prenume ……………………………………… 

Semnătura …………………. 

 

 

Liceul de Coregrafie ” Floria Capsali” 

Director, 
Prof. Petcu Lăcrămioara Magdalena 

………………………………………… 
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MINISTERUL  EDUCATIEI  NATIONALE  
LICEUL DE COREGRAFIE  „FLORIA CAPSALI”– BUCUREŞTI 

Str. Căpitan Preoţescu, nr. 9, sect. 4,  

Tel/fax: (0040) (21) 336.37.92,  
e-mail: floriacapsali.coregrafie@yahoo.com 
web: www.floriacapsali.wordpress.com 

 

ANEXA 2 
 

Liceul de Coregafie 

“Floria Capsali” 

Procedura operaţională: 

„COMISIA PENTRU ORGANIZAREA EXAMENELOR 

ANUALE DE SPECIALITATE” 

Ediţia: 1 

Nr. exemplare: 30  

Revizia: I.2 

Nr. exemplare:  

Exemplar: 1  

 

Aprobat in CA din data de 04.09.2019 

 

1. COMISIA PENTRU ORGANIZAREA EXAMENELOR ANUALE DE SPECIALITATE 

Lista RESPONSABILILOR cu elaborarea, verificarea şi aprobarea EDI IEI sau a REVIZIEI ÎN CADRUL EDI IEI 

procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1. Elaborat  Prof. Cocea Nicoleta -responsabil Comisia pentru organizarea examenelor  2019 
 

2. Membrii comisiei  

Ghinea Ana Maria 

Georgescu Doina 

Vasilovici Mihaela 

 

- responsabil cu informarea întregii activități de organizare a examenelor 

-secretar comisie –responsabil cu întocmirea documentelor necesare 

pentru desfășurarea examenelor 

-sef de catedra specialitate - membru – supravegherea desfășurării 

examenelor  

2019 
 

3. Verificat  
 

Director  2019 
 

4. Aprobat  
 

Director  2019 
 

 

1.1. Responsabilităţi: 

- Responsabil de procedură: Prof . Cocea Nicoleta - răspunde de buna desfăşurare a activităţii de informare referitor la 

desfășurarea examenelor, urmărind ca toate persoanele implicate şi care reprezintă obiectul acestei proceduri, să aibă 

acces direct la informaţiile necesare. 

- Profesorii de specialitate care predau disciplinele implicate în examene: vor informa elevii cu privire la programele 

necesare, modul şi calendarul de desfăşurare a examenelor, precum şi rezultatele obţinute. 

- Profesorii diriginţi de la clasele V – VII si IX – XI se ocupă de informarea elevilor cu privire la metodologia şi 

calendarul de desfăşurare a examenului  

 

2. Situaţia EDIŢIILOR şi a REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR procedurii operaţionale  

 

Nr. 

crt. 

Ediţia/revizia în 

cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea de 

revizuire 

Data de la care se aplică prevederile 

ediţiei /revizuirii ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia I  
 

Cadru general   2019 

2.2. Revizia I.1.  
  

 Septembrie 2018 

2.3. Revizia I.2.  
  

 Septembrie 2019 

.... Revizia I.n.  
   

.... Ediţia a II-a  
   

.... Revizia II.1.  
   

.... Revizia II.2.  
   

.... Revizia II.m.  
   

 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii 
operaţionale  

 

3 

Scopul 

difuzării 

Exemplar 

nr...... 
Compartiment Funcţia 

Numele şi 

prenumele 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Aplicare 
 

Personal didactic de specialitate Profesor 
   

3.2. Informare 1 Conducere Director Petcu Lacramioara 
  

mailto:floriacapsali.coregrafie@yahoo.com
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3.3. Evidenţă - Catedra de specialitate Responsabil comisie Cocea Nicoleta 
  

3.4. Arhivare 1 Secretariat Secretar Grajdeanu  Delia 
  

3.5. Alte scopuri - - - - - - 

 

 . SCOPUL procedurii operaţionale  

4.1. Scopul acestei proceduri este acela de informare a tuturor elevilor claselor V – VII si IX – XI cu privire la modul şi 

calendarul de desfăşurare a examenelor, precum şi a rezultatelor obţinute.  

 

5. DOMENIUL DE APLICARE a procedurii operaţionale  

5.1. Această procedură se aplică elevilor de la clasele a V – VII si IX – XI ce vor susține examene, în Liceul de 

Coregafie “Floria Capsali” 

5.2. Procedura se aplică de către toate cadrele didactice din Liceul de Coregafie “Floria Capsali” 

 

6. DOCUMENTAŢIA APLICABILĂ procedurii operaţionale  

Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate:  

a. Legislaţie primară 

 Legea Educatiei nr. 1/2011 

b. Legislaţie secundară 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat cu OMEN 

nr.5079/31.08.2016 coroborat cu OMEN nr.3027/2018. 

 Regulament privind organizarea si functionarea învățământului preuniversitar de artă nr. 5569/07 octombrie 2011 

 O.M.E.C.I. nr. 5132 / 10.09.2009 pentru aprobarea Prevederilor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor specifice funcţiei de diriginte, publicat în M.O. Partea I, Nr. 680 / 09.10.2009; 

 Ordinul ministrului educației naționale nr.5219/2010; 

  otărârea Guvernului României nr.81/2010; 

 Ordin M.E.N. nr.4430/2013;  

c. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale unității școlare 

 ROF Liceul de Coregrafie Floria Capsali 

 Deciziile directorului unităţii de învăţământ; 

  otărâri ale catedrei de specialitate  

 Fişa postului cadrului didactic.  

 

7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR utilizaţi în procedura operaţională  

a. Definiţii ale termenilor utilizaţi:  

 

Nr. 

crt. 
Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul respectiv 

0 1 2 

1. Procedura operaţională  

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor care trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor 

de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la succesiunea elementelor din cadrul derulării procesului 

respectiv  

2. Ediţie a unei proceduri  Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată  

3. Borderou de evaluare  Document tip ce înregistrează punctajul alocat la examenul de specialitate. 

4. Comisie de evaluare  
Grup de cadre didactice cu atribuții specifice evaluării itemilor de specialitate în cardul examenelor de 

specialitate.  

5. Metodologii  
Documente aprobate prin ordinul ministrului educației naționale. 

Documente elaborate la nivelul catedrei de specialitate.  

6. Profesor evaluator  Cadru didactic ce evaluează performanțele elevilor în cadrul examenului de specialitate și notează.  

 

b. Abrevieri ale termenilor utilizaţi  

 

Nr. 

crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

0 1 2 

1. RI Regulament intern 

2. E. Elaborare 

3. V. Verificare 

4. A. Aprobare 

5. cd Cadre didactice 

6. CA Consiliul de Administraţie 

7. Ap Aplicare 

8. Arh Arhivare 
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 . DESCRIEREA procedurii operaţionale  

 

8.1. Înaintea perioadei de examene din anul şcolar, prin decizie a directorului unităţii de învăţământ se stabileşte 

comisia responsabilă pentru desfășurarea examenelor. 

8.2. Portofoliul fiecărei catedre şi al fiecărui profesor va conţine, după cum este cazul, programele de specialitate pentru 

anul de studiu la care va preda în anul școlar în curs, procedura operațională de desfășurare a examenului annual de 

specialitate, modul şi calendarul de desfăşurare a acestuia.  

8.3. Fiecare profesor, pentru disciplina sa, va informa elevii cu privire la programele pentru examene, metodologia şi 

calendarul de desfăşurare a acestora, precum şi rezultatele obţinute.  

 

8.4. Promovarea examenului anual la disciplina de specialitate - Disciplina - Dans clasic 

 

Criterii principale de evaluare: 

8.4.1. Aspectul fizic al elevei/elevului, reprezentat de raportul armonios între corp-membre-înălțime-greutate. Fiecare 

examen va începe cu măsurarea înălțimii și a greutății elevului. 

a) Pentru o înaltime mai mica de 150 cm se scad minim 10/15 din ultimele doua cifre ale înălțimii elevului pentru a 

obține o greutate ideală a elevilor care studiază dans clasic. 

b) Pentru o înălțime mai mare de 150 cm se scad 15/20 din ultimele doua cifre ale înălțimii elevului pentru a obține o 

greutate ideală a elevilor care studiaza dans clasic.  

c) Trunchiul trebuie sa fie mai mic in raport cu picioarele, care trebuie sa fie lungi si subtiri. Brate lungi, subtiri.  

d) Gleznele subtiri, genunchiul mic (neproeminent), varful viciorului arcuit (cou de pied arcuit).  

e) En dehors natural al picioarelor. 

f) Mobilitate articulara mare care permite: cambrarea corpului spre spate, aplecarea corpului catre fata pana cand 

pieptul atinge coapsele/genunchii si fruntea atinge tibiile, plierea maxima a genunchilor, rotarea en dehors a 

picioarelor din articulatia soldului. 

g) Elasticitate ligamentara care permite sustinerea piciorului activ la un unghi de minim 100° a piciorului activ in 

raport cu piciorul de baza pentru arabesque si peste 135° a piciorului activ in raport cu piciorul de baza pentru 

directia a la seconde si directia fata (deschidere ligamentara). 

h) Tendonul lui Achile lung (pentru plié, detenta, executie expresiva a pasilor de legatura). 

i) Bazin ingust, nu lat, cu articulatia coxo-femurala inscrisa in linia bazinului. 

j) Gat lung, cap cu trasaturi armonioase. 

k) Simt ritmic (ureche muzicala) necesar coordonarii miscarilor in raport cu ritmul si cu linia melodica, necesar 

anticiparii atacului miscarii, necesar respectarii duratelor miscarilor din coregrafiile dansului clasic si dansului 

contemporan, in dansurile de caracter si dansurile romanesti populare. 

8.4.2. Asimilarea materiei de specialitate a anului respectiv, conform programei de specialitate si planificarilor pentru 

anul de studiu. 

8.4.3. Redarea corecta a elementelor din programa, atat din punct de vedete tehnic (al tehnicii dansului clasic) cat si 

expresiv-artistic, respectand urmatoarele principii de executie corecta a elementelor: 

a) en dehors-ul picioarelor si intinderea lor la capacitate maxima, cu arcuirea puternica a cou de pied-ului. 

b) elevatia in verticala in demi-point (fete si baieti) si pointe (fete). 

c) plasamentul corporal corect pe doua picioare si pe un picior atat in elementele de echilibru cat si in turatii mici 

si turatii mari en dehors si en dedans din pozitiile de picioare a V-a, a IV-a si a II-a (turatiile mici se executa cu 

minim 3 turatii, turatiile mari se executa cu doua rotatii). 

d) detenta cu desprindere mare de podea in sarituri (Allegro) . 

e) coordonarea cap-brate-picioare-orientare spatiala specifica fiecarui element de studiu, in toate segmentele orei. 

f) diferentierea elementelor cu executie par terre si en l’air cu respectarea plasamentului corporal specific la nivel de 

articulatii. 

8.4.4. Executia elementelor cu deplasare pentru turatii sau sarituri: 

a) pe diagonala (fetele: turatii suivi in pointe, pe acelasi picior sau cu schimbare de picioare, baietii turatii in demi-

point si cu saritura). 

b) manege de turatii si sarituri. 

c) entrechat-uri cu doua, trei, patru, cinci si sase deschideri. 

8.4.5. Asimilarea elementelor de virtuozitate reprezentate de turatii suivi executate la centrul salii (18-24-32 de turatii 

suivi in toate formele, specifice fetelor si specifice baietilor). 

8.4.6. Redarea expresiv-artistica a elementelor din programa de specialitate specifica anului de studiu. 

 Promovarea examenului anual la disciplina de specialitate - Disciplina - Dans contemporan 

 Asimilarea materiei de specialitate a anului respectiv, conform programei de specialitate si a planificarilor pentru 

anul de studiu; 
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 Redarea corecta a elementelor din programa, atat din punct de vedere tehnic (al diverselor tehnici specifice dansului 

contemporan) cat si expresiv-artistic, respectand urmatoarele principii de executie corecta a elementelor: 

o executia corecta a elementelor de contraction/release; 

o executia corecta a balansului de bazin, in care se pune accent pe indoirea maxima a genunchilor si deschiderea 

acestora; 

o plasamentul corporal corect in miscarile executate la sol; 

o relationarea respiratiei cu miscarea; 

o dobandirea principului de pierdere si regasire a echilibrului corporal (fall/recovery, down/up); 

o utilizarea si perceperea spatiului si a timpului; 

o dobandirea fluiditatii miscarilor, flow-ului specific tehnicii dansului contemporan si alternarea lui dinamica, atat in 

exeutia la sol cat si in pozitie verticala; 

o posibilităţile naturale de mişcare ale corpului redate ca mijloace de descriere a propriei kinesfere (Laban); 

o detenta cu desprindere de podea in combinatii de sarituri (allegro); 

o coordonarea dezvoltarii motrice in raport cu timpul (cap-brate-picioare-orientare spatiala specifica fiecarui element de 

studiu, in toate segmentele orei);  

o alternarea tehnicii in pozitia paralel cu cea “en dehors” (tehnica specifica dansului contemporan si neoclasic); 

o diferentierea elementelor cu executie “par terre” si in pozitie verticala cu respectarea plasamentului corporal specific; 

o constientizarea corpului in raport cu spatiul, ritmul, dinamica si energia; 

o deplasari ale corpului in dinamica alternata (lent, rapid, sacadat) ; 

o  folosirea diferitelor traiectorii in raport cu spatiul salii/scenic ; 

o  dobandirea elasticitatii corpului specifica tehnicii dansului contemporan; 

o  memorarea corecta a miscarilor si interesul aratat fata de progresul executiei acestora; 

o  insusirea elementelor de improvizatie pornind de la raportul de spatialitate si continuind cu diversitatea explorarii 

corporale in afara sau inspre interior, subordonat sau nu ritmului; 

o  gasirea unui stil propriu de exprimare coregrafica si perfectionarea miscarilor pana la obtinerea expresivitatii artistice, 

a unei linii corporale cat mai veridice. 

 Executia elementelor cu deplasare pentru turatii, sarituri, rostogoliri cu finalizare in pozitie verticala sau pe sol cu cea 

mai mare parte a corpului (membre, bazin): 

o pe diagonala - turatii in penché, pe acelasi picior, “en dehors” si “en dedans”; 

o  turatii prin saritura cu folosirea membrelor superioare pe sol, de pe un picior pe acelasi picior; 

o fugi executate cu fata, cu spatele, pe manège; 

o sarituri incluse intr-o succesiune de miscari, care sa fie altele decat o succesiune de sarituri si fara a fi necesara o 

preparatie speciala inaintea executiei acestora; 

o explorarea gandirii creative si a capacitatii de expresie prin improvizatie; 

o elemente de tehnica contact-improvisation. 

 Redarea expresiv-artistica a elementelor din programa de specialitate specifica anului de studiu prin exercitii de 

improvizatie plecand de la diverse teme si sugestii metodologice. 

8.5. Observatii: 

8.5.1. Nota 10 se acorda doar elevului/elevei care are proportiile fizice/corporale la un standard admis 1mobilitate 

motrica si ligamentara la standardul admis, a asimilat toate elementele din programa de specialitate conform anului 

de studiu si executa perfect din punct de vedere tehnic si artistic aceste elemente, are detenta, turatie si amplitudine 

a sustinerii picioarelor (minim 100° a piciorului activ in raport cu piciorul de baza pentru arabesque si peste 135° a 

piciorului activ in raport cu piciorul de baza pentru directia a la seconde si directia fata), pe care le stapaneste 

perfect din punct de vedere tehnic si artistic, simt ritmic, precizie si expresivitate in coordonarea miscarilor din 

programa anului de studio si a anilor precedenti de studiu in disciplina principala de specialitate. In lipsa insumarii 

caracteristicilor ideale fizice, de executie, expresivitate si ritm ale elevului/elevei care studiaza dansul clasic, cea 

mai mare nota la disciplina principala de specialitate este considerata nota 9 (noua). 

8.5.2. Nota la examen se acorda luandu-se in considerare evolutia tuturor elevilor din anul respectiv de studiu si nu pe 

grupa.  

8.5.3. Nota minima de promovare a examenului anual la disciplina de specialitate este 6 (sase).  

8.5.4. Nota 5 (cinci) la examenul anual la disciplina de specialitate inseamna ca elevul/eleva a fost 

eliminat/eliminata. 

8.5.5. Comisia de examen este constituita prin decizia directorului si este alcatuita din minimum 3 profesori de 

specialitate. Nota acordata la examenul anual la disciplina de specialitate reprezinta media (cu doua zecimale) a 

                                                 
1
  În conformitate cu fișa anexată 
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notelor acordate de profesorii examinatori. Intre notele acordate de membrii comisiei nu poate fi o diferenta mai 

mare de 1,5puncte. 

8.5.6. Notele primite la examenul anual la disciplina de specialitate nu se contesta.  

8.5.7. Dupa terminarea perioadei de examene anuale la disciplinele de specialitate, notele obtinute de elevi se avizeaza 

de seful catedrei de specialitate si de catre director si se afiseaza la panou, in maximum 5 zile de la sustinerea 

probei.  

8.5.8. Indiferent de media la disciplina principala de specialitate pe unul sau ambele semestre, daca la examenul anual la 

disciplina principala de specialitate elevul/eleva primeste nota 5 (cinci) este considerat necorespunzator si 

eliminat. Parintilor elevilor care nu au promovat examenul anual la disciplina de specialitate li se va aduce la 

cunostinta verbal si in scris acest fapt de catre profesorul de specialitate al grupei din care face parte elevul, 

parintii semnand ca au fost instiintati.  

8.5.9. Parintilor elevilor care in semestrul I scolar au obtinut media 6 (sase) la disciplina principal de specialitate li se va 

aduce la cunostinta verbal si in scris acest fapt de catre profesorul de specialitate al grupei din care face parte 

elevul sau de către profesorul diriginte in cadrul consultatiilor cu parintii, acestia luand la cunostinta prin semnarea 

unui process-verbal de faptul ca fiul/fiica lor poate fi la sfarsitul anului scolar in situatia de a nu putea promova 

examenul anual daca nu remediaza/imbunatateste semnificativ aspectele semnalate de catre profesorul de 

specialitate al grupei din care face parte elevul/eleva. 

8.5.10. Parintilor elevilor care la examenul anual la disciplina de specialitate au obtinut media 6 (sase) la disciplina 

principala de specialitate li se va aduce la cunostinta verbal si in scris acest fapt de catre profesorul de specialitate 

al grupei din care face parte elevul, parintii semnand ca au fost instiintati si ca sunt constienti ca fiul/fiica lor poate 

fi la sfarsitul anului scolar viitor in situatia de a nu putea promova examenul anual daca nu 

remediaza/imbunatateste semnificativ aspectele semnalate de catre profesorul de specialitate al grupei din care 

face parte elevul/eleva in eventualitatea unui transfer pentru inaptitudine in profilul vocational, specializarea 

coregrafie. 

8.5.11. Elevii care au absentat o perioada mai mare de doua saptamani la orele de specialitate din motive medicale 

(accidentari articulare, ligamentare, operatii, boli contagioase, boli de alta natura) vor prezenta inainte de a fi 

acceptati sa participe la orele de specialitate aviz medical de specialitate – apt efort fizic in urma 

vindecarii/recuperarii motrice, in caz contrar profesorul de specialitate nu isi asuma accidentarile ce pot surveni 

ulterior si nici asimilarea deficitara a programei de specialitate predate elevilor.  

8.5.12. Orice elev prezent în sala de balet este considerat capabil să lucreze la capacitate maximă din punct de vedere fizic 

si psihic (tonus muscular optim, mobilizare articulară-ligamentară optimă, rezistență la efort). 

 

8.6. Situații care pot duce la nepromovarea examenului anual de specialitate: 

8.6.1. Elevii care nu au un aspect fizic armonios si care depasesc prin kilograme in exces raportul optim corporal pot fi 

eliminati in urma examenului anual la specialitatea principala de studiu (Dans clasic: clasa a V-a, clasa a VI-a, 

clasa a VII-a, clasa a IX-a, clasa a X-a, clasa a XI-a). 

8.6.2. Elevii care nu asimileaza si nu pot executa elementele din programa de specialitate specifica anului de studiu din 

punct de vedere tehnic, expresiv-artistic, de executie, coordonare si ritm ale miscarii nu vor promova examenului 

anual la specialitatea principala de studiu (Dans clasic: clasa a V-a, clasa a VI-a, clasa a VII-a, clasa a IX-a, clasa a 

X-a, clasa a XI-a). Clasele terminale (clasa a VIII-a si clasa a XII-a) vor absolvi anul de studiu prin examenele 

specifice, respectiv “admitere la liceu” pentru clasa a VIII-a si “atestat profesional/diploma” pentru clasa a XII-a. 

Daca elevii clasei a XII-a nu intrunesc cerintele enumerate mai sus nu vor primi atestatul profesional. 

8.6.3. Elevii care executa incorect elementele predate, cu deficiente ale plasamentului corporal pe unul sau pe doua 

picioare, cu mobilirate articulara si ligamentara redusa, fara detenta, fara turatie, fara sustinerea peste 90° a 

piciorului activ in raport cu piciorul de baza si care nu au progresat pe parcursul anului scolar, elevi lipsiti de 

expresivitate artistica si ureche muzicala/ritm, cu coordonare motrica deficitara in redarea elementelor dansului 

clasic, elevi lipsiti de motivatie interioara si dorinta de progres. 

8.6.4. Elevii care au absentat nemotivat la orele de specialitate si nu au asimilat materia specifica anului de studiu.  

*Se ataseaza (doar pentru mapa catedrei de specialitate) programa de specialitate si planificarile specifice fiecarui an de 

studiu. (Dans clasic: clasa a V-a, clasa a VI-a, clasa a VII-a, clasa a VIII-a, clasa a IX-a, clasa a X-a, clasa a XI-a, clasa 

a XII-a). 

 

8.7. Documentele utilizate:  

-  Procesul-verbal al şedinţei consiliului de administraţie în care s-a discutat şi s-a hotărât comisia responsabilă cu 

derularea examenelor;  

-  Decizia directorului unităţii privind desemnarea comisiei responsabile cu derularea examenelor;  

-  Graficele de desfăşurare a examenelor;  

-  Procesele - verbale.  
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8.8. Resurse necesare: 

8.8.1. Resurse materiale: - registru de procese-verbale;  

8.8.2. Resurse umane: - membrii comisiei;  

8.8.3. Resurse informaţionale: 

- baze de date privind legislaţia aplicabilă;  

- regulamentul de organizare şi desfășurare a examenelor 

- documente elaborate la nivelul catedrei de specialitate 

 

9. RESPONSABILITĂŢI şi RĂSPUNDERI în derularea procedurii operaţionale  

 

Nr. 

Crt. 
Compartimentul (postul)/acţiunea (operaţiunea)  

       

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Catedra de specialitate E 
      

2. Sef de catedră  
 

V 
     

3. Director  
  

A 
    

4. Cadrele didactice de specialitate 
   

Ap 
   

5. Profesorii responsabili  
    

Ap 
  

6. Profesorii evaluatori      Ap  

7. Secretariatul        Arh 

 

10. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, AR IVĂRI  
 

Nr. 

anexă 
Denumire anexă Elaborator Aprobă 

Nr. 

exemplare 
Difuzare Loc arhivare 

Perioadă 

arhivare 

Alte 

elemente 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Procesul - verbal al şedinţei 

consiliului de administraţie  
Membri CA Director 1 

 
Registru p.-v. 1 an 

 

2. Decizia directorului  Director Director 1 
 

Mapa comisiei 

pentru examene   

3. 
Graficele de desfăşurare a 

examene  

Comisia pentru 

examene 
Director 3 

 

Mapa comisiei 

pentru examene   

 

 Borderou de notare  

 Centralizator  
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ANEXA 3 
 

CRITERII DE EVALUARE IN SISTEMUL DE NOTARE 

PENTRU DISCIPLINA DANS CLASIC/ DANS CONTEMPORAN 

 

 

Proportia corpului:                                                                                                                           Minime 

- Raportul greutate-inaltime – cuprins intre 15-20 

(ex. La o inaltime de 1,65 m greutatea optima                 -0,40                                     0,30 

Cuprinsa intre 50 -45 kg)  

1   -Raportul dintre trunchi-membre superioare                     -0,40         0,20                     0,60 

- Estetica fizionomiei                                                          -0,20                                     0,10 

 

  2) Aptitudini fizice 

              - mobilitate articulara                                                               -0,60                                      0,40 

              - elasticitatea ligamentelor si tendoanelor                              - 0,40                                       0,20 

        2   - cou-de-pied                                                                             -0,40          0,20                     1,20 

- saritura ( detenta si balon)                                                -0,60          0,40 

 

 3) Aptitudini kinestezice 

            - coordonarea partilor corpului in miscare                                 -0,50          0,40 

            - orientare in spatiu                                                                     -0,50          0,40                      0,80 

  

4) Tonicitate musculara                                                                          -1,00          0,80 

   1 

 

5) Capacitatea de concentrare 

             - stabilitatea atentiei                                                                    -1,00          0,50 

             - autocontrol  

 

6) Capacitate de finalizare a procesului de insusire a materiei  

     predate-intelegere,asimilare,executie fidela a formei miscarii            -1,00         0,80 

            expresivitate                                                                                         -1,00        0,60                     1,40 

 

7) Memoria miscarii                                                                                   -1,00        0,80 

     1 

 

8) Muzicalitate 

             - ureche muzicala                                                                           -0,50        0,40 

     1     - ritm                                                                                                -0,50        0,40                     0,90            

                        Total maxim 

                                  10 

                                   Total minim 

                                           7 
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