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Titlul I - Dispoziţii generale
Art. 1 Prevederile prezentului regulament se aplică personalului didactic de predare, didactic
auxiliar, personalului administrativ, elevilor, precum şi altor categorii de personal ce aparţin
Seminarului Teologic Ortodox București, nominalizate în acest regulament, ele fiind obligatorii.
Art. 2 Conducerea şcolii şi profesorii diriginţi au obligaţia să prelucreze prezentul regulament
tuturor elevilor şi părinţilor acestora, beneficiarii direcţi și indirecţi asumându-și prin semnătură
luarea la cunoștinţă a acestuia. Prelucrarea prezentului regulament personalului didactic, auxiliar şi
nedidactic se va efectua de către conducerea şcolii și de către administrator.
Regulamentul a fost aprobat de Consiliul de Administraţie în şedinţa din data de
01.09.2022 cu participarea reprezentanților oganizaţiilor sindicale.
Prezentul regulament poate fi consultat și pe pagina web www.seminarulteologicortodox.ro
Art. 3 Sunt interzise potrivit legii funcţionarea oricăror formaţiuni politice și activităţi de
prozelitism religios. Desfăşurarea oricărei forme de activitate care încalcă normele convieţuirii
sociale şi care pune în pericol sănătatea fizică şi psihică a elevilor, a personalului didactic, didactic
auxiliar şi nedidactic este interzisă și atrage după sine consecineţe legislative.
Art. 4 Prezentul regulament stabileşte:
Ø Prevederi referitoare la condiţiile de acces în unitatea de învăţământ pentru elevi, părinţi,
tutori sau susţinători legali, cadre didactice şi vizitatori, prevederi referitoare la instituirea
zilei şcolii şi a unor însemne distinctive pentru elevi.
Ø Programul, cuprinzând durata schimburilor, a orelor de clasă şi a pauzelor.
Ø Conduita în şcoală a tuturor categoriilor de angajaţi ai Seminarului Teologic Ortodox
București şi a elevilor profilului teologic și profilului postliceal sanitar.
Art. 5
(1)
Necunoașterea prevederilor Regulamentului-cadru de organizare și funcţionare a unităţilor
de învăţământ preuniversitar, a Regulamentului Intern al Seminarului Teologic Ortodox din
București și a prezentului regulament, nu absolvă personalul liceului, elevii și părinţii/ tutorii/
susţinătorii legali ai acestora de consecinţele încălcării lor.
(2)
Nerespectarea regulamentului de organizare și funcţionare contituie abatere și se
sancţionează conform prevederilor legale.

Titlul II – Organizarea şi conducerea şcolii
Capitolul I – Dispoziții generale
Art. 6 Seminarul Teologic Ortodox București - unitate de învăţământ cu personalitate juridică,
acreditată, face parte din reţeaua şcolară naţională, școlarizează elevi pentru filiera vocaţională,
profil teologic și învăţământ postliceal sanitar cu trei calificări profesionale: asistent medical
generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziokinetoterapie.
Seminarul Teologic Ortodox București dispune de cămin, bucătărie proprie și sală de mese,
unde elevii se pot caza și pot servi masa. De asemenea, Seminarul beneficiază de săli de clase
moderne, dotate cu videoproiector, pianină, precum și de paraclis, bibliotecă, cabinet medical și
sală de festivități.
În scopul organizării şi desfăşurării procesului instructiv-educativ în Seminarul Teologic
Ortodox din Bucureşti, în conformitate cu prevederile legale şi cu profilul vocaţional al şcolii, în
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prezentul regulament sunt precizate măsuri și proceduri care să asigure cadrul optim şi un climat
favorabil realizării unei educaţii complete, care urmărește atât diversificarea și dezvoltarea
competenţelor cheie și formarea competenţelor specifice cât şi cultivarea virtuţilor creştine,
răspunzând necesităţilor de formare actuale.
Art. 7 Regulamentul de Organizare și funcţionare al Seminarului Teologic Ortodox București,
denumit în continuare Regulament specific este edificat pe baza următoarelor documente
legislative: Constituţia României; Legea Educaţiei Naţionale nr.1 din 2011, cu modificările și
completările ulterioare; Ordinul nr. 4183 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru
de orgaznizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, Legea nr. 53/2003 –
Codul muncii republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 272/2004, privind
protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările
ulterioare; Statutul elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării
ştiinţifice nr.4742/2016; Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Seminariilor Teologice
Ortodoxe în Patriarhia Română.
Art. 8
(1)
Organigrama unităţii se propune de către director la începutul anului şcolar şi se aprobă de
Consiliul de administraţie.
(2)
Fiecare angajat are propria fişă de post actualizată la fiecare început de an şcolar şi revizuită
de câte ori se impune.

Capitolul II - Organizarea programului şcolar
Art. 9
(1)
Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se termină la 31 august din anul calendaristic următor.
(2)
În Seminarul Teologic Ortodox București se organizează cursuri la forma de învăţământ cu
frecvenţă, program de zi.
(3)
Cursurile se desfăşoară în fiecare zi, de luni până vineri, conform programului.
În Seminarul Teologic Ortodox din Bucureşti cursurile se desfăşoară în două
schimburi, după cum urmează: între orele 08:00-14:50, pentru profilul teologic şi
pentru calificarea profesională asistent medical de balneofiziokinetoterapie și
recuperare și între orele 15:00 – 21:50 pentru calificările profesionale asistent
medical generalist și asistent medical de farmacie.
(4)
Pentru elevii profilului teologic, programul liturgic din zilele de sărbătoare din
calendarul creștin-ortodox, precum și din ziua ocrotitorului școlii, este parte a
pregătirii practice de specialitate.
(5)
În situaţii speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, pe o
perioadă determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi modificată, la propunerea motivată
a directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu informarea
inspectoratului şcolar.
(6)
Cursurile şcolare pot fi suspendate cu prezenţă fizică, cu aprobarea inspectorului şcolar
general, în situaţiile prevăzute de art. 9 din ROFUIP.
(7)
Suspendarea cursurilor se poate face, după caz: la nivel regional sau naţional, prin ordin al
ministrului educaţiei şi cercetării ca urmare a hotărârii comitetului judeţean/al municipiului
Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, respectiv Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă
(CJSU/CNSU), după caz.
(8)
a) În situaţii excepţionale, ministrul educaţiei poate emite instrucţiuni şi cu alte măsuri
specifice în vederea continuării procesului educaţional.
Pag. 5 / 54

b) Reluarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a a elevilor în unitatea de
învăţământ se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
c) În situaţii excepţionale, inclusiv pe perioada declarării stării de urgenţă/alertă, Ministerul
Educaţiei elaborează şi aprobă, prin ordin al ministrului, metodologia-cadru de organizare şi
desfăşurare a activităţilor prin intermediul tehnologiei şi al internetului.
d) În vederea participării la activităţile educative pe parcursul anului școlar, părinţii şi unitatea de
învăţământ încheie pentru perioada respectivă contract educaţional conform anexei la prezentul
regulament.
e) Ținuta regulamentară obligatorie a elevilor de la profilul teologic este constituită
din următoarele elemente: costum de culoare neagră sau bleumarin, cămașă albă,
pantofi negri și cravată sau papion. Pentru elevii de la profilul postliceal ținuta este
specifică mediului sanitar.
f) Alte activităţi instructiv-educative se pot desfăşura în cadrul programului şcolar
zilnic şi/sau în afara acestuia în cabinetele special amenajate în incinta Seminarului,
în Paraclisul şcolii sau în locaşurile de cult ortodox, precum şi în sala de demonstrații,
laboratoare sau spitale pentru elevii profilului postliceal sanitar.
g) Accesul elevilor, părinților/ tutorilor legali și vizitatorilor în incinta Seminarului se
va face numai pietonal prin intrarea destinată elevilor, din curtea interioară, pe baza
legitimaţiei de elev sau a carnetului de elev și doar pe baza unui ecuson în cazul
părinților și vizitatorilor. Accesul elevilor, părinților și vizitatorilor cu autoturismul
în curtea seminarului este strict interzis.
h) Este interzisă staţionarea elevilor pe holuri, în faţa cancelariei profesorilor, a cabinetelor
directorilor şi a secretariatului şcolii în timpul orelor de curs şi al programului liturgic.
i) Întrucât în incinta Seminarului nu au voie persoane străine, elevii pot fi vizitaţi de părinţi sau rude
apropiate, numai după ce aceştia şi-au anunţat prezenţa la conducerea şcolii, diriginte, prin
secretariat sau pedagogul de serviciu. Se interzice reţinerea elevilor de la orele de curs, de către
părinţi sau vizitatori fără acordul directorului.
j) Elevii Seminarului Teologic Ortodox București au obligativitatea să ducă la îndeplinire toate
solicitările venite din partea conducerii şcolii, profesorilor diriginţi, profesorilor de instruire practică
şi pedagogilor, conform prezentului regulament.
k) Elevii de la profilul teologic sunt obligaţi să participe la slujbele religioase oficiate în Paraclisul
Seminarului aflat în incinta școlii, conform programului liturgic afişat şi anunţat elevilor de către
diriginţi şi pedagogi, după cum urmează:
- rugăciunea de dimineaţă: 7:40-7:55, la care participă toţi elevii;
- rugăciunea de seară: 19:40-20:00, la care participă elevii interni.
l) Sunt scutiţi de la programul liturgic de la Paraclisul Seminarului elevii din clasele a XI-a şi a XIIa care au promovat Examenul de cântăreț bisericesc, organizat la început de an şcolar la muzică
bisericească şi tipic/liturgică, susţinut înaintea unei comisii formate din: director, preotul spiritual,
un profesor de liturgică şi unul de muzică.
m) Elevii declaraţi admişi la Examenul de cântăreț bisericesc au obligatia să participe
la slujbele oficiate în Paraclisul Seminarului o dată pe lună, conform programării
întocmite de domnii pedagogi afișată la avizierul școlii, cu ocazia hramului şcolii, a
împărtăşirii elevilor sau a altor manifestări oficiale organizate de Seminar sau la
nivelul Patriarhiei Române/Arhiepiscopiei Bucureștilor.
La revenirea din vacanţele școlare vor prezenta pedagogului o adeverinţă eliberată de preotul paroh
al bisericii pe care o frecventează, din care să rezulte participarea activă la toate slujbele oficiate în
perioada respectivă.
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n) Pentru abateri disciplinare, direcţiunea poate suspenda temporar sau definitiv calitatea de
cântăreţ bisericesc.
o) Elevii sunt obligaţi să aibă permanent asupra lor carnetul sau legitimaţia de elev şi să le prezinte
celor în drept ori de câte ori este nevoie.
p) Pentru buna desfăşurare a activităţilor de la cantina Seminarului vor fi programaţi zilnic câte 3
elevi pentru a ajuta personalul administrativ al şcolii pentru pregătirea la timp a meselor.

Capitolul III – Formaţiunile de studiu
Art. 10
(1) În învăţământul liceal, înscrierea elevilor în primul an, precum şi înscrierea în ciclul superior,
se fac pe baza metodologiilor de admitere sau a criteriilor generale elaborate de Ministerul
Educaţiei, în limita planului de şcolarizare aprobat.
(2) În cadrul Seminarului, învăţământul este structurat pe două niveluri:
I.
Secundar
a. Ciclul inferior IX-X- profil teologic vocaţional
b. Ciclul superior XI-XII- profil teologic vocaţional
II.
Postliceal
c. Profil Sanitar Asistent Medical Genralist
d. Profil Sanitar Asistent Medical de Farmacie
e. Profil Sanitar Asistent Medical de Balneoficiokinetoterapie și recuperare
(3) În conformitate cu planul de școlarizare aprobat de Inspectoratul Școlar al
Municipiului București, în cadrul seminarului funcționează:
Ø la nivel liceal: 8 formațiuni de studiu:
a IX-a – 2 clase, a X-a- 2 clase, a XI-a – 2 clase, a XII-a- 2 clase
Ø la nivel postliceal: 12 formațiuni de studiu:
Asistent Medical Generalist: anul I- 2 clase, anul II- 2 clase ,anul III- 2 clase;
Asistent Medical de Balneofiziokinetoterapie și Recuperare: anul I- 1 clasă,
anul II- 1 clasă ,anul III- 1 clasă;
Asistent medical de Farmacie: anul I- 1 clasă, anul II- 1 clasă ,anul III- 1 clasă.

Titlul III Managementul unităților de învățământ
Capitolul I - Consiliul de administraţie – art. 18-19 ROFUIP
Art. 11
(1)
Consiliul de administraţie este organ de conducere al unităţii de învăţământ.
(2)
Consiliul de administraţie se organizează şi funcţionează conform Metodologiei-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ, aprobată prin
ordin al ministrului educaţiei naţionale OMEN 5154/30.08.2021. Cuprinde 9 membri astfel: 4 cadre
didactice, 1 reprezentant al părinţilor, 1 reprezentant al elevilor(desemnat de Consiliul elevilor) 1
reprezentant al Primăriei Sectorului 4, 2 reprezentanţi ai Consiliului Local al Sectorului 4 şi 1
observator sindical.
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(3)
Directorul Seminarului Teologic Ortodox București este preşedintele consiliului de
administraţie.
(4)
Conform reglementărilor în vigoare, Seminarul Teologic Ortodox București are dublă
subordonare: Ministerul Educaţiei şi Patriarhia Română, iar la nivelul Municiului București:
Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Arhiepiscopia Bucureştilor. Unitatea de
învăţământ este condusă de consiliul de administraţie, de director şi de un director adjunct onorific,
reprezentant al Chiriarhului.
Art. 12
(1)
La şedinţele consiliului de administraţie participă de drept reprezentanţii organizaţiilor
sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, cu statut de
observatori.
(2)
Preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentanţii
organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din
Seminarul Teologic Ortodox București la toate şedinţele consiliului de administraţie. Membrii
consiliului de administraţie, observatorii şi invitaţii sunt convocaţi cu cel puţin 72 de ore înainte de
începerea şedinţei ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi şi documentele ce urmează a fi
discutate. În cazul şedinţelor extraordinare, convocarea se face cu cel puţin 24 de ore înainte.
Procedura de convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele
mijloace: poştă, fax, e-mail sau sub semnătură.
(3)
La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat aspecte privind elevii, preşedintele
consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul elevilor, care are statut de
observator.

Capitolul II – Directorul
Art. 13
(1)
Exercită conducerea executivă a seminarului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Statutul, drepturile, obligaţile şi atribuţile directorului şi ale directorului adjunct sunt cele prevăzute
în Art. 20-23 din Regulamentul cadru de organizare și funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar.
(2)
Directorul încheie contract de management cu inspectorul școlar general.
(3)
Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deţine, conform legii, funcţia de
președinte sau vicepreședinte în cadrul unui partid politic.
(4)
Directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către alt cadru
didactic membru al C.A. în situaţia imposibilităţii exercitării acestora.
(5)
Directorul Seminarului Teologic Ortodox București poate fi eliberat din funcţie la
propunerea motivată a Consiliului de administraţie al ISMB, la propunerea a 2/3 dintre membrii CA
al unităţii de învăţământ, sau la propunerea CP, cu votul a 2/3 din membri. În această ultimă situaţie
este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul școlar. Rezultatele auditului se realizează
în CA al ISMB. În funcţie de hotărârea consiliului de administraţie al ISMB, inspectorul școlar
general emite decizia de eliberare din funcţie a directorului unităţii de învăţământ.

Capitolul III – Tipul şi conţinutul documentelor manageriale
Art. 14 Documentele manageriale sunt de diagnoză, de prognoză, de evidenţă. Rapoartele anuale
de activitate sunt făcute publice pe site-ul unităţii de învăţământ şi prin transmiterea unui exemplar
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către comitetul reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei de părinţi, fiind documente care conţin
informaţii de interes public.
Art. 15 Planul de dezvoltare instituţională se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral
şi se aprobă de către consiliul de adminiistraţie.

Titlul IV – Personalul unității de învățământ
Capitolul I: Dispoziții generale
Art. 16 Personalul Seminarului Teologic Ortodox București este format din personalul didactic de
conducere, didactic de predare și de instruire practică, didactic auxiliar şi personal nedidactic
Art.17 Personalul didactic din cadrul Seminarului Teologic Ortodox din București beneficiază de
toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele colective de muncă
aplicabile.
Art.18 Este interzis personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea
actului didactic de obţinerea oricăror tip de avantaje de la elevi sau de la părinţi/reprezentanţilor
legali ai acestora.
Art.19Pentru
buna
organizare
şi
desfăşurare
a
programului
şcolii,
menţinerea ordinii şi disciplinei, precum şi asigurarea securităţii localului se vor ocupa, în fiecare zi, doi
pedagogi şi un profesor. Serviciul pe şcoală se va desfăşura pe baza graficului întocmit de
responsabilul cu planificarea şi monitorizarea serviciului pe şcoală, aprobat de conducerea şcolii,
adus la cunoştinţa celor în drept şi afişat într-un loc unde poate fi consultat.
Art.20 Pentru rezolvarea operativă a unor probleme ce ţin de organizarea şi desfăşurarea activităţii
din şcoală, sau realizarea unor intervenţii în ceea ce priveşte cazurile urgente în care se impune
prezenţa profesorului de serviciu, a conducerii şcolii şi a altor persoane cu responsabilitate în şcoală,
personalul angajat este obligat să ia legatura urgentă cu aceştia pentru a-i informa în timp util.
Art. 21 Personalul didactic are următoarele obligaţii:
• Să îndeplinească atribuţiile prevăzute în fişa individuală a postului în termenul stabilit.
• Să participe la activităţile tuturor comisiilor din care face parte.
• Să întocmească planificările şi să le prezinte şefilor de catedră la termenele stabilite.
• Să se perfecţioneze continuu prin studiu individual şi/sau să participe la acţiunile de
perfecţionare organizate de instituţiile avizate.
• Să întocmească şi să transmită în termen statisticile şi informările solicitate de şefii comisiilor
metodice şi de către director.
• Să respecte deontologia profesională.
• Să se achite cu simţ de răspundere de sarcinile ce-i revin în calitate de profesor de serviciu pe
şcoală; în situaţia în care un profesor lipseşte, profesorul de serviciu va intra la ore în locul
acestuia, sau se va asigura că orele sunt acoperite.
• Să nu desfăşoare activităţi politice şi de prozelitism religios în şcoală.
• Să desfăşoare şi să încurajeze acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului şi viaţa
intimă, privată şi familială a acestuia sau a celorlalţi salariaţi din unitate.
• Să semneze condica de prezenţă zilnic și să nu lipsească nemotivat de la ore.
• În situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, se poate
completa condica electronică.
• Să consemneze absenţele în catalog, la începutul fiecărei ore de curs.
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•

Să consemneze în catalog, la finalul orei de curs, notele acordate; profesorii care utilizează
catalogul personal au obligaţia de a consemna absenţele şi notele în catalogul oficial la sfârşitul
fiecărei zile;
• Să respecte deciziile consiliului de administraţie, ale directorului şi ale şefilor comisiilor
metodice.
• Să nu participe la activităţi și să nu sprijine acţiuni care generează corupţie:
- Fraudarea examenelor de orice tip contra bani, obiecte, servicii.
- Solicitarea şi colectarea unor sume de bani sau cadouri în vederea obţinerii de către elevi
a unor rezultate şcolare incorecte.
- Traficul de influenţă şi favoritismul în procesul de evaluare.
- Colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinţii acestora pentru cadouri sau pentru
protocol destinat cadrelor didactice antrenate în organizarea şi desfăşurarea unor
activităţi de evaluare (examene şi evaluări naţionale, olimpiade, alte concursuri şcolare).
- Meditaţii cu proprii elevi, contra unor unor avantaje materiale.
• Pentru încadrarea într-o funcţie didactică de conducere şi de predare, personalul didactic are
obligaţia să prezinte un certificat medical, eliberat pe un formular specific, elaborat de Ministerul
Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii, un cazier juridic și un certificat de integritate
comportamentală.
• Cadrele didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în managementul
educaţional, cu minimum 60 de creditate transferabile, pot face parte din corpul naţional de
experţi în management educaţional.
• Nu au voie să folosească telefoanele mobile în timpul orelor pentru rezolvarea unor probleme
personale.
• În cazul în care profesorul nu se poate prezenta la liceu din motive personale/medicale este
obligat să anunţe secretariatul şcolii și să găsească un profesor care să asigure buna desfășurare
a orelor pe care nu le poate efectua.
• Evaluarea personalului didactic se face în conformitate cu prevederile legale, și are două
componente: autoevaluarea; evaluarea potrivit fișei postului și a fișei de evaluare, după
metodologia specifică aprobată prin ordin de ministru.
• să prevină, să identifice, să semnaleze şi să intervină în echipă multidisciplinară, în situaţiile de
violenţă psihologică - bullying şi cyberbullying.
• În identificarea situaţiei de violenţă psihologică - bullying, cadrele didactice trebuie să facă
diferenţa între situaţiile accidentale, de mici şicane, abuz şi situaţiile violente repetitive şi
intenţionate.
• Cadrele didactice care interacţionează cu elevii, au obligativitatea unei comunicări empatice,
non-violente, și adoptării unui comportament și limbaj lipsit de etichete sau umilitor.
• Cadrul didactic din unitatea de învăţământ care a identificat situaţia de bullying sau
cyberbullying asupra elevului are responsabilitatea de a iniţia intervenţia în reabilitarea acestuia.
În raport cu fiecare situaţie de violenţă asupra elevului, se va semnala, conform legii, la direcţia
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivel municipal, iar pentru sprijin
imediat, la serviciul public de asistenţă socială de la nivelul comunităţii; continuarea verificărilor,
confirmarea cazului şi implementarea obiectivelor planului de reabilitare vor fi realizate ulterior,
conform procedurii interne.
• În privinţa bullying ului, cadrele didactice din unitatea de învăţământ au în vedere:
a) identificarea timpurie a elevilor vulnerabili la acţiuni de tip bullying;
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b) identificarea timpurie a elevilor cu risc de dezvoltare a comportamentelor agresive, a elevilor cu
potenţial violent şi a cauzelor care pot determina manifestări de tip bullying;
c) valorificarea intereselor, aptitudinilor şi a capacităţii elevilor, prin diferite activităţi şcolare şi
extraşcolare, pentru a preveni manifestări problematice de tip bullying;,
d) implicarea consiliului şcolar al elevilor în proiectarea şi derularea de activităţi de prevenire şi
reducere a manifestărilor de tip bullying;
e) colaborarea cu părinţii şi, după caz, cu asociaţia părinţilor din unitatea de învăţământ şi
informarea părinţilor cu privire la serviciile pe care le poate oferi şcoala în scopul prevenirii
acţiunilor de tip bullying şi ameliorării relaţiilor părinţi-copii şi copii-copii, prin consiliere
psihologică, psihoterapie, mediere, cu implicarea în astfel de activităţi a personalului specializat, din
şcoală sau de colaboratori psihologi;
f) colaborarea unităţii de învăţământ cu părinţii elevilor cu potenţial comportament agresiv,
implicaţi în acţiuni de tip bullying, pentru a găsi şi aplica soluţii pentru prevenirea bullyingului;
g) identificarea unor părinţi-resursă care să se implice în activităţile de prevenire;
h) iniţierea unor programe destinate părinţilor, centrate pe conştientizarea, informarea şi formarea
cu privire la dificultăţile de adaptare a copiilor la mediul şcolar şi la diferite aspecte ale acţiunilor de
tip bullying, forme, cauze, modalităţi de prevenire, parteneri;
i) semnalarea către autorităţile competente a cazurilor de familii cu un comportament abuziv faţă
de copii;
j) colaborarea unităţilor de învăţământ cu autorităţi şi instituţii cu responsabilităţi în prevenirea şi
combaterea violenţei asupra copilului, inclusiv a violenţei psihologice - bullying, precum Autoritatea
Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, direcţiile generale de
asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul fiecărui judeţ şi sector al municipiului Bucureşti,
poliţie şi organizaţii neguvernamentale;
k) includerea, pe agenda întâlnirilor organizate la nivelul unităţilor de învăţământ, în cadrul
consiliului de administraţie, consiliului profesoral, consiliului şcolar al elevilor, comitetului de
părinţi sau asociaţiilor de părinţi, a unor teme legate de acţiunile de tip bullying şi cyberbullying,
care să aibă ca scop conştientizarea dimensiunii fenomenului şi analiza formelor, a actorilor şi a
cauzelor situaţiilor de la nivelul instituţiei respective;
l) iniţierea de programe care să răspundă unor situaţii specifice unităţii de învăţământ respective,
identificarea riscurilor, în contextul concret al şcolii, care pot genera situaţii de violenţă psihologică
- bullying, cu implicarea activă a elevilor ca actori şi ca parteneri-cheie;
m) constituirea, la nivelul unităţii de învăţământ, a unor structuri cu rol de mediere, care să
contribuie la identificarea surselor de conflict. Aceste structuri/grupuri de iniţiativă ar trebui să fie
formate dintr-un nucleu de elevi, cadre didactice şi părinţi;
n) dezbaterea, în timpul orelor de consiliere şi dirigenţie, a situaţiilor de tip bullying şi cyberbullying
petrecute în şcoală şi încurajarea exprimării opiniei elevilor privind aceste situaţii şi posibile căi de
soluţionare, precum şi încurajarea elevilor de a participa activ la toate deciziile care îi privesc;
o) valorificarea temelor relevante pentru problematica bullyingului şi a cyberbullyingului, care se
regăsesc în curriculumul diferitelor discipline şcolare, cuprinzând drepturile şi îndatoririle
individului, libertate şi normă/regulă de comportament, empatia, decizia şi consecinţele deciziei,
abilităţile sociale, fără a se limita la acestea, prin utilizarea unor strategii activ-participative, studiu
de caz, joc de rol, analiză critică a mesajelor audiovizuale de tip bullying şi cyberbullying,
problematizare şi altele, care să conducă la conştientizarea şi dezvoltarea unei atitudini critice a
elevilor faţă de problematica bullyingului;
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p) derularea unor programe şi activităţi extraşcolare pe tema combaterii bullyingului: jocuri,
concursuri, expoziţii tematice, întâlniri cu specialişti care să prezinte în mod interactiv teme legate
de bullying şi cyberbullying, la care să participe elevi, cadre didactice şi părinţi;
q) iniţierea unor programe de sensibilizare a comunităţii privind fenomenul de bullying şcolar, cu
aportul tuturor actorilor sociali;
r) implicarea cadrelor didactice în campanii şi programe în domeniu, aflate în derulare la nivel
naţional.
• Se interzice personalului unităţii de învăţământ să comunice date cu caracter personal ale elevilor
sau/şi ale colegilor în afara reglementărilor legale în vigoare, întreg personalul având obligaţia de
confidenţialitate în această privinţă, să absenteze în mod nejustificat şi să desemneze o altă persoană
pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, fără anunţarea şi acordul conducerii unităţii, să modifice
notele/mediile elevilor fără justificare reală şi fără informarea directorului. Orice modificare a unei
note sau medii, cu excepţia celor calculate greşit, se va face în prezenţa directorului. Mediile calculate
greşit se modifică, fără o notă justificativă, de profesor/diriginte/secretarul unităţii.
Art. 22
(1)
În situaţia în care beneficiarii direcţi și indirecţi apreciază ca un cadru didactic nu asigură
calitatea așteptată a procesului instructiv-educativ sau a procesului de evaluare a activităţilor
elevilor, beneficiarii sunt obligaţi să informeze cadrul didactic în cauză și să solicite direct acestuia
îmbunătăţirea situaţiei.
(2)
În cazul în care solicitarea de la alineatul (1) nu este urmată de remedierea situaţiei,
beneficiarii se vor adresa dirigintelui clasei pentru ca acesta să poarte o discuţie colegială cu acesta,
în vederea îmbunătăţirii la clasă.
(3)
Dacă după efectuarea intervenţiilor conform aliniatelor (1) și (2) remedierea situaţiei nu se
produce, beneficiarii se vor adresa conducerii. Conducerea va emite o nota Comisiei metodice de
specialitate numai daca beneficiarii vor depune o cerere scrisă. Cererea va fi urmată de aplicarea
unei proceduri specifice de soluţionare a unei reclamaţii în cadrul comisiei metodice de specialitate.
După parcurgerea etapelor procedurii de soluţionare a unei reclamaţii, Comisia metodică va înainta
C.A. concluziile și, daca e cazul, un plan de remediere.
Art. 23 Participarea la excursii/tabere organizate de şcoală.
•
Pentru organizarea excursiilor sau taberelor şcolare, profesorii organizatori vor prezenta un
plan al excursiei sau taberei şi programul activităţilor ce se vor desfăşura pe toată durata acesteia
conform legislaţiei specifice în vigoare, precum și actele firmei de transport și cazare cu privire la
asigurări și siguranţă.
• Se va anexa un tabel cu semnătura părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevilor prin care aceştia
declară că sunt de acord cu plecarea copiilor în excursie/tabăra, că sunt de acord să fie însoţiţi
de profesorii menţionaţi şi că elevii sunt obligaţi să respecte programul excursiei/taberei precum
şi cerinţele profesorilor organizatori. De asemenea, se obligă să răspundă pentru eventualele
daune provocate voluntar sau involuntar de copii.
• În cazul în care elevii pleacă din locurile sau locaţiile fixate fără învoirea profesorilor organizatori,
sau desfăşoară alte activităţi interzise de aceştia, răspunderea le revine în totalitate elevilor.
Art. 24 Personalul didactic răspunde disciplinar conform Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare. (Art. 52 ROFUIP, Art. 280 LEN 1/2011).
Serviciul profesorilor pe școală
Art. 25 În Seminarul Teologic Ortodox București se organizează permanent, pe durata desfăşurării
cursurilor, serviciul pe şcoală al cadrelor didactice. Acesta este reglementat prin procedură
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operaţională și prin atribuţiile profesorului de serviciu dezbătute în Consiliul profesoral și aprobate
în Consiliul de administraţie.
Art. 26
(1)
Planificarea profesorilor de serviciu se va face în zilele în care au un număr redus de ore sau
nu au ore.
(2)
În fiecare schimb al programului se va stabili câte un profesor de serviciu pe şcoală.
Art. 27 Atribuţiile profesorului de serviciu sunt prevăzute în procedura operaţională „Organizarea
serviciului pe şcoală și clasă – sarcinile profesorului de serviciu”. În situaţii obiective, cum ar fi
epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, serviciul pe şcoală se poate reorganiza.

Capitolul II – Personalul didactic auxiliar şi nedidactic
Art. 28
(1)
Personalul nedidactic îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul
Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale contractelor colective de muncă
aplicabile.
(2)
Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice din Seminarul
Teologic Ortodox București sunt coordonate de director. Consiliul de administraţie al unităţii de
învăţământ aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatele concursului.
(3)
Angajarea personalului nedidactic în Seminarul Teologic Ortodox București se face de către
director, cu aprobarea consiliului de administraţie, prin încheierea contractului individual de
muncă.
Art. 29
(1)
Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de administratorul de
patrimoniu.
(2)
Programul personalului nedidactic se stabileşte de către administratorul de patrimoniu,
potrivit nevoilor unităţii de învăţământ şi se aprobă de către directorul/directorul adjunct al unităţii
de învăţământ.
(3)
Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În
funcţie de nevoile unităţii, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea
acestor sectoare.
(4)
Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât
cele necesare unităţii de învăţământ.
(5)
Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul
compartimentului administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în limita
competenţelor, de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unităţii de învăţământ, în
vederea asigurării securităţii copiilor/elevilor/personalului din unitate.

Capitolul III: Evaluarea personalului din unităţile de învăţământ
Art. 30
(1)
Evaluarea personalului didactic se face conform legislaţiei în vigoare și a contractelor
colective de muncă aplicabile.
(2)
Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârșitul anului calendaristic.
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(3)
Conducerea Seminarului Teologic Ortodox București va comunica în scris personalului
didactic/nedidactic rezultatul evaluării conform fișei specifice.

Capitolul IV: Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de
învăţământ
Art. 31 - Personalul didactic răspunde disciplinar conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 32 - Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr.
53/2003 - Codul Muncii republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Titlul V – Organisme funcționale și responsabilități ale cadrelor
didactice
Capitolul I – Organisme functionale la nivelul unității de învățământ
Secţiunea I: Consiliul Profesoral
Art. 33
(1)
C.P. din Seminarul Teologic Ortodox este format din profesorii profilului teologic și
profesorii profilului postliceal sanitar. Preşedintele C.P. este Directorul.
(2)
Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului
sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice.
(3)
Cadrele didactice care, la începutul anului şcolar, declară că au norma de bază în Seminarul
Teologic Ortodox București, au dreptul să participe la toate şedinţele Consiliului profesoral. Absenţa
nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară.
(4)
Consiliul profesoral se întruneşte legal în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total
al membrilor.
(5)
Hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al
membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în unitate şi sunt obligatorii pentru personalul
Seminarului Teologic Ortodox București, precum şi pentru beneficiarii primari ai educaţiei – elevii
Seminarului.
(6)
Directorul numeşte prin decizie secretarul consiliului profesoral, în baza votului cadrelor
didactice. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele verbale ale şedinţelor
consiliului profesoral.
(7)
La şedinţele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută,
reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor administraţiei publice
locale/municipale şi ai partenerilor sociali.
(8)
La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi membrii şi invitaţii au obligaţia să
semneze procesul-verbal de şedinţă.
(9)
Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale consiliului profesoral. Registrul
de procese-verbale este document oficial, căruia i se alocă număr de înregistrare şi i se numerotează
paginile. Pe ultima pagină, directorul Seminarului Teologic Ortodox București semnează pentru
certificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila unităţii de învăţământ.
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(10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit, în mod obligatoriu, de un
dosar care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări,
memorii, sesizări etc.), numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. Registrul şi dosarul se
păstrează într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul Seminarului
Teologic Ortodox București.
Art. 34 Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:
(1)
Gestionează şi asigură calitatea actului didactic.
(2)
Analizează şi dezbate raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din
Seminarul Teologic Ortodox București.
(3)
Alege, prin vot secret, membrii consiliului de administraţie care provin din rândurile
personalului didactic.
(4)
Dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare
instituţională a şcolii.
(5)
Dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele modulare și anuale, planul anual de
activitate, precum şi eventuale completări sau modificări ale acestora.
(6)
Aprobă componenţa nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învăţământ.
(7)
Validează raportul privind situaţia şcolară anuală prezentată de fiecare prezentului
regulament.
(8)
Hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri
conform prevederilor şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ şi
ale Statului elevului.
(9)
Avizează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar următor şi o propune spre
aprobare C.A.

Secţiunea a II-a: Consiliul clasei
Art. 35
(1)
Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa
respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei şi din reprezentantul
elevilor clasei respective.
(2)
Preşedintele consiliului clasei este profesorul diriginte.
(3)
Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe durata unui modul școlar. El se poate întâlni
ori de câte ori situaţia o impune, la solicitarea profesorului diriginte, a reprezentanţilor părinţilor şi
ai elevilor.
Art. 36 Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase, având următoarele
obiective:
(1)
Armonizarea activităţilor didactice cu nevoile educaţionale ale elevilor şi cu aşteptările
părinţilor.
(2)
Evaluarea corectă a progresului şcolar şi comportamental al elevilor.
(3)
Coordonarea intervenţiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării
rezultatelor elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaţionale, stabilite pentru colectivul clasei.
(4)
Stabilirea şi punerea în aplicare a modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de
învăţare.
(5)
Organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe şcolare înalte.
Art. 37 Consiliul clasei are următoarele atribuţii:
(1)
Analizează regualt/ritmic, progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev.
Pag. 15 / 54

(2)
Stabileşte măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de comportament,
cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite.
(3)
Stabileşte notele/calificativele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de frecvenţa
şi comportamentul acestora în activitatea şcolară şi extraşcolară; propune consiliului profesoral
validarea notelor mai mici de 7,00.
(4)
Propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite.
(5)
Participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea
învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte sau a
cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei.
(6)
Analizează abaterile disciplinare ale elevilor şi propune învăţătorului/ institutorului/
profesorului pentru învăţământul primar/ profesorului diriginte, sancţiunile disciplinare prevăzute
pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art. 38
(1)
Consiliul clasei se întruneşte în prezenţa a cel puţin 2/3 din totalul membrilor şi adoptă
hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.
(2)
La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului clasei, toţi membrii au obligaţia să semneze procesulverbal de şedinţă. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale consiliilor clasei,
constituit la nivelul unităţii de învăţământ, pe fiecare nivel de învăţământ. Registrul de proceseverbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Registrul de procese-verbale ale
consiliilor clasei este însoţit de un dosar care conţine anexele proceselor, numerotate şi îndosariate
pentru fiecare şedinţă.
Art. 39 Documentele consiliului clasei sunt:
(1)
tematica şi graficul şedinţelor consiliului clasei;
(2)
convocatoarele la şedinţele consiliului clasei;
(3)
registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoţit de dosarul cu anexele proceselorverbale.

Capitolul II – Responsabilități ale cadrului didactic în unitatea de
învățământ
Secţiunea I - Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative
şcolare şi extraşcolare
Art. 40
(1)
Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este, de regulă,
un cadru didactic titular, ales de Consiliul Profesoral şi aprobat de către Consiliul de Administraţie.
(2)
Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează
activitatea educativă din şcoală, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare la nivelul
unităţii de învăţământ, cu diriginţii, cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, cu
reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi
neguvernamentali.
(3)
Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară
activitatea pe baza prevederilor strategiilor Ministerului Educaţiei privind educaţia formală şi nonformală.
(4)
Directorul unităţii de învăţământ stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi
programe educative şcolare şi extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii.
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(5)
Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare poate fi
remunerat suplimentar din fonduri extrabugetare, conform prevederilor legale în vigoare
Art. 41 Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are următoarele
atribuţii:
(1)
Coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din şcoală;
(2)
Avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale clasei;
(3)
Elaborează programul/calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare proprii, în
conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite de către inspectoratele
şcolare şi Ministerul Educaţiei Naţionale, în urma consultării părinţilor şi a elevilor şi îl supune spre
aprobare C.A.
(4)
Elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative de intervenţie şi
prevenire a absenteismului, a abandonului şcolar, a violenţei, a delincvenţei juvenile, precum şi
programe pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă, de educaţie civică, promovarea sănătăţii,
programe culturale, ecologice, sportive şi turistice, educaţie rutieră, protecţie civilă.
(5)
Identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor elevilor,
precum şi posibilităţile de realizare ale acestora, prin consultarea elevilor, consiliului reprezentativ
al părinţilor şi al asociaţiei de părinţi.
(6)
Analizează constant, împreună cu alte comisii existente la nivelul unităţii de învăţământ,
situaţia disciplinară a elevilor şi situaţia frecvenţei acestora la orele de curs.
(7)
Prezintă directorului unităţii de învăţământ rapoarte privind activitatea educativă şi
rezultatele acesteia.
(8)
Diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ.
(9)
Facilitează implicarea consiliului reprezentativ al părinţilor şi al asociaţiei de părinţi.
(10) Elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau
susţinătorii legali pe teme educative.
(11) Propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate
la nivelul unităţii de învăţământ;
(12) Facilitează vizite de studii pentru elevii, în ţară şi străinătate, desfăşurate în cadrul
programelor de parteneriat educaţional
Art. 42 Portofoliul coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare
conţine:
(1)
Oferta educaţională a unităţii de învăţământ în domeniul activităţii educative extraşcolare.
(2)
Planul anual al activităţii educative extraşcolare.
(3)
Planificarea calendaristică a activităţilor educative extraşcolare, inclusiv în perioada
vacanţelor şcolare.
(4)
Programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare.
(5)
Programe educative de prevenţie şi intervenţie.
(6)
Modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare a elevilor.
(7)
Măsuri de optimizare a ofertei educative extraşcolare.
(8)
Rapoarte de activitate anuale.
(9)
Documente care reglementează activitatea extraşcolară, în format letric sau electronic,
transmise de inspectoratul şcolar şi Ministerul Educaţiei Naţionale, privind activitatea educativă
extraşcolară.
Art. 43
(1)
Inspectoratele şcolare vor stabili o zi metodică pentru coordonatorii pentru proiecte şi
programe educative şcolare şi extraşcolare.
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(2)
Activitatea desfăşurată de coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi
extraşcolare se regăseşte în raportul anual de activitate, prezentat în Consiliul de Administraţie.
Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară este parte a planului de dezvoltare instituţională a
unităţii de învăţământ.

Secţiunea II – Profesorul diriginte
Art. 44
(1)
Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei.
(2)
Un cadru didactic poate îndeplini atribuţiile de profesor diriginte la o singură formaţiune de
studiu.

Art. 45
(1)
Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza
hotărârii Consiliului de Administraţie, după consultarea consiliului profesoral.
(2)
La numirea profesorilor diriginţi se are în vedere principiul continuităţii, astfel încât o
formaţiune de studiu să aibă acelaşi diriginte pe parcursul unui nivel de învăţământ.
Având în vedere specificul teologic vocaţional, diriginţii claselor de la profilul teologic se vor selecta
dintre profesorii hirotoniţi. Dacă profesorii laici, titulari sau suplinitori, nu doresc să preia
activitatea de diriginte, directorul, după consultarea membrilor consiliului profesoral, poate
desemna ca diriginte un cadru didactic cleric, având statut de profesor asociat. De regulă, poate fi
numit profesor diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel puţin o jumătate din
norma didactică în unitatea de învăţământ şi care predă la clasa respectivă.
Art. 46
(1)
Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute în fişa postului cadrului didactic.
(2)
Profesorul diriginte realizează anual, planificarea activităţilor conform proiectului de
dezvoltare instituţională şi nevoilor educaţionale ale colectivului de elevi pe care îl coordonează.
Planificarea se avizează de către directorul unităţii de învăţământ.
(3)
Activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională sunt obligatorii şi sunt
desfăşurate de profesorul diriginte în cadrul orelor de consiliere şi orientare, orelor de dirigenţie în
afara orelor de curs.
(4)
Profesorul diriginte desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare
profesională pentru elevii clasei. Activităţile se referă la:
• teme stabilite în concordanţă cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe baza
programelor şcolare în vigoare elaborate pentru aria curriculară „Consiliere şi orientare”;
• teme de educaţie în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale strategiilor naţionale,
precum şi în baza parteneriatelor încheiate de ministerul educaţiei cu alte ministere, instituţii şi
organizaţii.
(5)
Orele destinate activităţilor de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională se
consemnează în condica de prezenţă a cadrelor didactice conform planificării aprobate de directorul
unităţii.
(6)
Profesorul diriginte desfăşoară activităţi educative extraşcolare, pe care le stabileşte după
consultarea elevilor şi a părinţilor, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate pentru
colectivul de elevi.
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Art. 47
(1)
Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali,
profesorul diriginte stabileşte cel puţin o oră în fiecare lună în care se întâlneşte cu aceştia, pentru
prezentarea situaţiei şcolare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaţionale sau
comportamentale specifice ale acestora.
(2)
Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali
de la fiecare formaţiune de studiu se aprobă de către director, se comunică elevilor şi părinţilor,
tutorilor sau susţinătorilor legali ai acestora şi se afişează la avizierul şcolii.
Art. 48 Profesorul diriginte are următoarele atribuţii:
(1)
Organizează şi coordonează:
a.
activitatea colectivului de elevi;
b.
activitatea consiliului clasei;
c.
întâlniri cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali la începutul şi sfârşitul anului şi ori de câte
ori este cazul;
d.
acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei;
e.
activităţi educative şi de consiliere;
f.
activităţi extracurriculare şi extraşcolare în unitatea de învăţământ activităţi extracurriculare.
(2)
Monitorizează;
a.
situaţia la învăţătură a elevilor;
b.
frecvenţa la ore a elevilor, frecvenţa la programul litugic;
c.
participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare;
d.
comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare;
e.
participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de
voluntariat.
(3)
Colaborează cu:
a.
profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi
extraşcolare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii
specifice activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, carei implică pe elevi;
b.
preotul spiritual și cu pedagogii școlii pentru informarea continuă asupra activităţii din cadrul
internatului sau de la programul liturgic;
c.
directorul unităţii de învăţământ, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi,
pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme
administrative referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei
materiale, pentru soluţionarea unor probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură cu
colectivul de elevi;
d.
comitetul de părinţi, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali pentru toate aspectele care vizează
activitatea elevilor şi evenimentele importante la care aceştia participă şi cu alţi parteneri implicaţi
în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;
e.
alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;
f.
compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de studii ale
elevilor clasei;
g.
persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării şi actualizării datelor
referitoare la elevi;
(4)
Informează:
a.
elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali despre prevederile regulamentului de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ;
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b.
elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, cu privire la reglementările referitoare la
examene/testări naţionale şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul
şcolar al elevilor;
c.
părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, despre situaţia şcolară, despre comportamentul
elevilor, despre frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii,
tutorii sau susţinătorii legali, precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie;
d.
părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în cazul în care elevul înregistrează absenţe nemotivate;
informarea se face în scris; numărul absenţelor pentru care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali
vor fi informaţi se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare al fiecărei unităţi de
învăţământ;
e.
părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în scris, referitor la situaţiile de corigenţă, sancţiunile
disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie.
f. Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinţii sau reprezentanţii legali, profesorul
diriginte stabilește, în acord cu aceștia, lunar, o întâlnire pentru prezentarea situaţiei școlare a
elevilor, pentru discutarea problemelor educaţionale sau comportamentale specifice ale acestora. În
situaţii obiective cum ar fi: calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii excepţionale,
aceste întâlniri se pot desfășura online, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de
videoconferinţă.
g.Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cupărinţii sau reprezentanţii legali de la
fiecare formaţiune de studiu se comunică elevilor și părinţilor sau reprezentanţilor legali ai acestora
și se afișează la avizier sau pe site-ul unităţii de învăţământ.
h.Întâlnirea cu părinţii sau reprezentanţii legali serecomandă a fi individuală, în conformitate cu
o programare stabilită în prealabil. La această întâlnire, la solicitarea părintelui/reprezentantului
legal sau a dirigintelui, poate participa și elevul.
(5)
Indeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în
conformitate cu legislaţia în vigoare sau fişa postului.
Art. 49 Profesorul diriginte mai are şi următoarele atribuţii:
a)
răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, împreună cu
elevii, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, precum şi cu membrii consiliului clasei;
b)
completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;
c)
motivează absenţele elevilor, în conformitate cu prevederile prezentului
regulament şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de
învăţământ;
d)
încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de an şcolar şi o consemnează
în catalog şi în carnetul de elev;
e)
realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor
acestora;
f)
propune consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în
conformitate cu legislaţia în vigoare;
g)
completează documentele specifice colectivului de elevi şi monitorizează
completarea portofoliului educaţional al elevilor;
h)
întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei;
i)
elaborează portofoliul dirigintelui.
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Secţiunea III – Comisiile metodice
Art. 50 (1) În Seminarul Teologic Ortodox București se constituie şi funcţionează comisiile de lucru,
prevăzute de legislaţia în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile, menţionate în anexa 1
a prezentului Regulament. Comisiile se constituie prin decizie a directorului, în baza hotărârii
Consiliului de Administraţie.
(2)
Pentru analiza, monitorizarea şi rezolvarea unor situaţii specifice, Consiliul de Administraţie
poate hotărî constituirea unor comisii temporare, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1 la
prezentul Regulament. Comisiile se constituie prin decizie a directorului, în baza hotărârii
Consiliului de administraţie.
(3)
Principalele obiective ale activităţii, componenţa şi durata de funcţionare ale acestor comisii
sunt prevăzute în deciziile de constituire.
(3) Comisiile funcţionează pe baza unor proceduri proprii care sunt realizate în concordanţă cu
Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 și a metodologiilor de aplicare a acesteia, în termen de 30 de
zile calendaristice de la constituirea comisiei.
(4) În Seminarul Teologic Ortodox București funcţionează, pe lângă cele prezentate mai sus,
următoarele comisii cu caracter permanent:
a) Comisia pentru curriculum.
b) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii.
c) Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă.
d) Comisia pentru controlul managerial intern.
e) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în
mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii.
f) comisia pentru mentorat didactic și formare în carieră didactică.
(5)
Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar,
comisiile cu caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului şcolar,
iar comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel de
comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unităţii de învăţământ.
(6) Comisiile cu caracter temporar şi ocazional sunt:
a) Comisia pentru dezvoltare personală și evoluţie în carieră.
b) Comisia penteru întocmirea orarului.
c) Comisia paritară.
d) Comisia pentru acordarea burselor școlare și a altor forme de ajutoare pentru elevi.
e) Comisia pentru administrarea documentelor școlare și a actelor de studii.
f) Comisia pentru programe și proiecte educative.
g) Comisia pentru implementarea programelor/proiectelor educaţionale naţionale și
internaţionale.
h) Comisia pentru concursuri și olimpiade școlare.
i) Comisia pentru disciplina elevilor/personalului școlii.
j) Comisia pentru elaborarea, actualizarea și aplicarea RI.
k) Comisia pentru monitorizarea frecvenţei elevilor și pentru combaterea absenteismului și a
abandonului școlar.
l) Comisia pentru monitorizarea ritmicităţii notării elevilor.
m) Comisia pentru organizarea și monitorizarea serviciului pe școală.
n) Comisia pentru verificarea completării documentelor școlare și a actelor de studii.
o) Comisia de achiziţii directe.
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p)
q)
r)
s)
t)

Comisia de mobilitate.
Comisia de inventariere, patrimoniu și dotare cu mijloace de învăţământ.
Comisia de casare.
Comisii examene: diferenţe, olimpiade faza pe școală, încheiere situaţii școlare etc.
Comisia pentru Educaţie fizică - înregistează cu stilou roșu în catalog adeverinţele medicale
ale elevilor scutiţi la disciplina Educaţie fizică și sport eliberate de cabinetul medical al școlii.
u) Comisia de gestionare SIIIR.
v) Comisia de organizare și desfasurare a alegerilor pentru desemnarea Presedintelui Consiluiui
elevului.
w) Comisia de intervenţie în prevenirea şi combaterea bullyingului şi cyberbullyingului
Art. 51 (1) Comisiile de la nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei
de constituire emisă de directorul unităţii de învăţământ. În cadrul comisiilor prevăzute la art. 50
alin. (4) lit. b), e) sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai elevilor şi ai părinţilor, tutorilor sau ai
susţinătorilor legali, nominalizaţi de consiliul şcolar al elevilor, respectiv comitetul/asociaţia de
părinţi.
(2) Comisiile stabilesc modalităţile complete de implementare a curriculumului naţional, selectează
auxiliarele didactice şi a mijloacelor de învăţământ din lista celor aprobate / avizate de M.E.N.
adecvate specificului unităţii de învăţământ şi nevoilor educaţionale ale elevilor schema procedurii
de utilizare a auxiliarelor didactice a unităţii de învăţământ se regăseşte în anexa nr. 2; elaborează
oferta C.D.Ş. până la data realizării schemei de încadrare cu personal didactic de predare pentru
anul şcolar următor şi o propune spre dezbatere C.P.
(3)
Activitatea comisiilor din unitatea de învăţământ şi documentele elaborate de membrii
comisiei sunt aprobate de Consiliul de Administraţie al Seminarului Teologic Ortodox București.
(4)
Fiecare comisie din Seminarului îşi elaborează proceduri proprii, privind funcţionarea în
funcţie de nevoile proprii.

Titlul VI - Structura, organizarea și
personalului didactic auxiliar și nedidactic

responsabilitatile

Capitolul 1 - Compartimentul secretariat
Art. 52
(1) Compartimentul Secretariat al Seminarului Teologic Ortodox București are în componenţă
următoarele posturi speficice departamentului secretariat.
Responsabilul Compartimentului Secretariat este secretarul şef. Acesta întocmeşte programul de
lucru al compartimentului, programul de lucru cu publicul şi le prezintă CA şi directorului spre
aprobare.
(2) Responsabilităţile Compartimentului Secretariat sunt prevăzute la art.73-75 al ROFUIP
4183/2022. Membrii Compartimentului Secretariat îndeplinesc atribuţiile stabilite prin fişa
postului.
(3) Secretarul şef răspunde de integritatea şi securitatea cataloagelor.

Capitolul 2 - Compartimentul Financiar
Secţiunea 1 - Organizare şi responsabilităţi
Art. 53(1) Compartimentul Financiar al unităţii este reprezentat de contabilul şef.
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(2) Atribuţiile şi responsabilităţile Compartimentului Financiar sunt cele prevăzute la art.78-80 al
ROFUIP 4183/2022.

Secţiunea 2 - Management financiar
Art. 54
(1) Activitatea financiară a unităţii se organizează şi se desfăşoară cu respectarea legislaţiei în
vigoare.
(2) Activitatea financiară a Seminarului Teologic Ortodox București se desfăşoară pe baza unui
buget propriu aprobat de Consiliul Local al sectorului IV.

Capitolul 3 - Compartimentul Administrativ
Secţiunea 1 - Organizare şi responsabilităţi
Art. 55(1) Compartimentul Administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu şi este
alcătuit din personalul nedidactic.
(2) Compartimentul Administrativ este subordonat directorului.
(3) Compartimentul Administrativ are atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute de art.81-82 al
ROFUIP 4183/2022.

Secţiunea 2 - Management administrativ
Art. 56
(1) Inventarierea bunurilor aflate în proprietatea sau administrarea unităţii se realizează conform
prevederilor legale, de către comisia de inventariere numită prin decizia directorului.
(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unităţii se
aprobă de către CA.
(3) Bunurile aflate în proprietatea unităţii sunt administrate de către CA.
(4) Bunurile care sunt temporar disponibile şi fac parte din baza didactico-materială a unităţii pot fi
închiriate, cu aprobarea CA, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Titlul VII - Elevul
Capitolul I – Dobândirea şi exercitarea calităţii de elev
Art. 57 (1) Orice persoană de sex masculin, de credinţă ortodoxă, indiferent de rasă,
naţionalitate, apartenenţă politică, care este înscrisă în unitatea de învăţământ şi
participă la activităţile organizate de aceasta are calitatea de elev la profilul teologic.
(2) La profilul postliceal sanitar se pot înscrie și persoanele de sex feminin, care
aparțin unei religii sau confesiuni recunoscute de statul român.
Art. 58 În învăţământul liceal seminarial și postliceal sanitar, înscrierea elevilor în
primul an de studiu se face, pe baza metodologiei de admitere și a criteriilor generale
aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, în consultare cu Sectorul TeologicEducațional Patriarhiei Române și cu Sectorul Învățământ și activități cu tineretul,
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prin care se acordă Înalta Binecuvântare de către Chiriarhul locului, în limita planului
de şcolarizare.
Art. 59 Evaluarea rezultatelor învăţării şi încheierea situaţiei şcolare a elevilor din Seminarul
Teologic Ortodox București se realizează conform metodologiei prezentate în Titlul VII Cap. 1 din
ROFUIP.
Art. 60 Elevii care promovează anul de studiu vor fi înscrişi de drept în anul următor de studiu,
dacă nu există alte prevederi specifice de admitere în clasa respectivă.
Art. 61 Elevii din Seminarul Teologic Ortodox București retraşi de la cursuri ca urmare a unor
situaţii speciale şi care nu au depăşit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei se pot reînmatricula la cerere,
de regulă la începutul anului şcolar, la acelaşi nivel/ciclu de învăţământ şi aceeaşi formă de
învăţământ, redobândind astfel calitatea de elev al Seminarul Teologic Ortodox București.
Art. 62 (1) Calitatea de beneficiar primar al educaţiei se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin
participarea la activităţile existente în programul Seminarul Teologic Ortodox București.
(2) Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an şcolar de către
Seminarul Teologic Ortodox București.
Art. 63 (1) Prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care
consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.
(2)
Motivarea absenţelor se face de către profesorul diriginte în ziua prezentării
actelor justificative sau de către pedagog, pentru programul liturgic, pe baza
prezentării actelor justificative.
(3) În cazul elevilor minori, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au obligaţia de a
prezenta personal profesorului diriginte actele justificative pentru absenţele copilului
său.
(4)
Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, după caz: adeverinţă
eliberată de medicul cabinetului școlar, de medicul de familie sau medicul de specialitate,
adeverinţă/certificat medical/foaie de externare/ scrisoare medicală eliberat(ă) de unitatea sanitară
în care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului școlar sau a medicului
de familie care are în evidenţă fișele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.
(5)
În limita a 40 de ore de curs pe an școlar, fără a depăși 20% din numărul orelor
alocate unei discipline, absențele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale
părintelui sau reprezentantului legal al elevului sau ale elevului major, adresate
învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului
diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unității de
învățământ.
(6)
Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor se prezintă în termen de 7
zile de la reluarea activităţii elevului şi sunt păstrate de către profesorul diriginte pe
tot parcursul anului şcolar.
(7)
Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (6) atrage declararea absenţelor ca nemotivate.
(8)
În cazul elevilor reprezentanţi aleși de Consiliul elevilor, absenţele justificate de convocări
oficiale transmise dirigintelui sau Consiliului de administraţie, se motivează pe baza actelor
justificative, conform prevederilor statutului elevului.
(9)
Pentru învoirea în zilele de sâmbătă și duminică este nevoie de o cerere către
directorul adjunct al Seminarului. Solicitările se depun la pedagogul de serviciu,
conform procedurii afișate la avizierul fiecărei clase. Învoirile de la programul de
internat/programul liturgic se acordă o dată la două săptămâni. Este permisă
părăsirea internatului fără bilet de voie în zilele de Marți, Joi în intervalul orar 15:3017:30 și Sâmbăta după micul dejun, până la Slujba Vecerniei.
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Art. 64 (1) La cererea scrisă a conducerilor cluburilor/asociaţiilor sportive sau a conducerilor
structurilor naţionale sportive, directorul poate aproba motivarea absenţelor elevilor Seminarului
Teologic Ortodox București care participă la olimpiade școlare şi la competiţii de nivel local,
naţional şi internaţional.
(2) Directorul Seminarului Teologic Ortodox București aprobă motivarea absenţelor elevilor care
participă la olimpiadele şcolare naţionale, internaţionale, la concursurile profesionale, la nivel local,
regional şi naţional, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoţitori.
Art. 65 (1) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi sport.
(2)
Acestor elevi nu li se acordă note şi nu li se încheie media la această disciplină în anul în care
sunt scutiţi medical.
(3)
Elevii scutiţi medical, nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv la orele de educaţie fizică
şi sport, dar trebuie să aibă încălţăminte adecvată pentru sălile de sport. Absenţele la aceste ore se
consemnează în catalog.
(4)
Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical, în timpul orei de educaţie fizică şi
sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice care vor avea în vedere recomandările
medicale, de exemplu: arbitraj, cronometrare, măsurare, supraveghere, înregistrarea unor elemente
tehnice, ţinerea scorului etc.
Art. 66 Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă avizul cabinetului medical al Seminarului.
Art. 67 Sunt declaraţi amânaţi anual elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară la una
sau mai multe discipline de studiu din următoarele motive:
a) Au absentat motivat şi nemotivat la cel puţin 50% din numărul de ore prevăzut într-un an la
disciplina respectivă.
b) Au fost scutiţi de prezenţă de directorul unităţii de învăţământ în urma unor solicitări
oficiale, pentru a participa la festivaluri şi concursuri, cantonamente şi pregătire specializată.
c) Au beneficiat de bursă de studiu în străinătate recunoscută de minister.
d) Au urmat studiile pentru o perioadă determinată de timp în alte ţări.
e) Nu au un număr suficient de note, necesar pentru încheierea mediei/mediilor consemnate în
catalog de către cadrul didactic, din alte motive decât cele de mai sus, neimputabile
personalului didactic de predare.

Capitolul II-Evaluarea elevilor
Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art. 68 — Evaluarea are drept scop identificarea nivelului la care se află la un anumit moment
învăţarea, orientarea și optimizarea acesteia.
Art. 69 (1) Conform legii, evaluările în sistemul de învăţământ preuniversitar se realizează la
nivel de disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire.
(2) În sistemul de învăţământ preuniversitar evaluarea secentrează pe competenţe, oferă
feedback real elevilor, părinţilor și cadrelor didactice și stă la baza planurilor individuale de învăţare.
(3) Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctajetc., nu poate fi folosit ca mijloc
de coerciţie, acesta reflectând strict rezultatele învăţării, conform prevederilor legale.
Art. 70 Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează permanent, pe parcursul anului școlar.
Art. 71 (1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârstă și de particularităţile
psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educaţiei și de specificul fiecărei discipline. Acestea
sunt:
a)
evaluări orale;
b)
teste, lucrări scrise;
c)
experimente și activităţi practice;
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referate;
proiecte;
probe practice;
alte instrumente stabilite de comisia pentru curriculum și aprobate de director sau
elaborate de către Ministerul Educaţiei/inspectoratele școlare.
(2) În învăţământul secundar elevii vor avea la fiecare disciplină/modul, cu excepţia celor
preponderent practice, cel puţin două evaluări prin lucrare scrisă/test pe an școlar.
Testele de evaluare și subiectele de examen de orice tip se elaborează pe baza cerinţelor didacticometodologice stabilite de programele școlare, parte a curriculumului naţional.
Art. 72 (1) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin:
(2) note de la 1 la 10 în învăţământul secundar .
(3) Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma: „Nota/data”
(4) Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul
examenelor/concursurilor organizate la nivelul unităţii de învăţământ, conform prezentului
regulament, se acordă nota 1.
(5) Elevii vor beneficia pe parcursul unui an școlar de celpuţin un plan individualizat de învăţare,
elaborat în urma evaluărilor susţinute și după interpretarea rezultatelor de către cadrul didactic,
care va fi folosit pentru consolidarea cunoștinţelor, pentru întreprinderea unor acţiuni de învăţare
remedială și pentru stimularea elevilor capabili de performanţe superioare.
Art. 73 Numărul de calificative/note acordate anual fiecărui elev,la fiecare
disciplină de studiu, este stabilit de cadrul didactic, în funcție de numărul unităților
de învățare și de numărul săptămânal de ore prevăzut în planul-cadru. La fiecare
disciplină numărul de calificative/note acordate anual este cu cel puțin trei mai mare
decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învățământ.
(2) Elevii aflați în situație de corigență vor avea cu cel puțin un calificativ/o notă în
plus față de numărul de calificative/note prevăzut la alin. (4), ultimul
calificativ/ultima notă fiind acordat/ă, de regulă, în ultimele trei săptămâni ale anului
școlar.
La sfârșitul anului școlar, cadrele didactice au obligația să încheie situația școlară a
elevilor. La sfârșitul anului școlar, profesorul diriginte consultă consiliul clasei
pentru acordarea mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecvența și
comportamentul elevului, respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de
unitatea de învățământ.
Art. 74 (1) La fiecare disciplină de studiu/modul se încheie anual o singură medie, calculată prin
rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de
sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.
(2) Mediile se consemnează în catalog cu cerneală roșie.
(3) Media anuală generală se calculează ca mediearitmetică, cu două zecimale, prin rotunjire, a
mediilor anuale de la toate disciplinele/modulele și de la purtare.
(4) În învăţământul secundar inferior, secundar superior, mediile anuale pe disciplină se
consemnează în catalog de către cadrul didactic care a predat disciplina. Mediile la purtare se
consemnează în catalog de profesorii diriginţi ai claselor.
Art. 75 (1) Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârșitul anului școlar, obţin la fiecare disciplină
de studiu/modul cel puţin media anuală 5, iar la purtare, media anuală 6.
d)
e)
f)
g)

(2) Sunt declaraţi amânaţi elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia școlară la una sau la mai multe
discipline de studiu din următoarele motive:
a) au absentat, motivat și nemotivat, la cel puţin 50% dinnumărul de ore de curs prevăzut întrun an școlar la disciplinele respective și nu au numărul minim de note prevăzut de prezentul
regulament;
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au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul unităţii deînvăţământ în urma unor solicitări
oficiale, pentru perioada participării la festivaluri și concursuri profesionale, culturalartistice și
sportive, interne și internaţionale, cantonamente și pregătire specializată;
c) au beneficiat de bursă de studiu în străinătate,recunoscută de Ministerul Educaţiei;
d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp,în alte ţări;
e) nu au un număr suficient de note necesar pentru încheierea mediei anuale la disciplinele
respective consemnate în catalog de către cadrul didactic din alte motive decât cele de mai sus,
neimputabile personalului didactic de predare.
Încheierea situaţiei școlare a elevilor amânaţi se face înaintea sesiunii de corigenţe, într-o
perioadă stabilită de consiliul de administraţie. Elevii amânaţi care nu promovează la una sau două
discipline de studiu în sesiunea de examene de încheiere a situaţiei școlare a elevilor amânaţi se pot
prezenta la sesiunea de examene de corigenţe.
(3) Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin medii anuale sub 5 la cel mult două discipline de
studiu, precum și elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei școlare la cel
mult două discipline de studiu.
(4)Pentru elevii corigenţi se organizează anual o singurăsesiune de examene de corigenţă, într-o
perioadă stabilită de Ministerul Educaţiei.
Sunt declaraţi repetenţi:
a) elevii care au obţinut medii anuale sub 5 la mai mult de două discipline de învăţământ care
se finalizează la sfârșitul anului școlar.
b) elevii care au obţinut la purtare media anuală mai mică de 6;
c) elevii corigenţi care nu se prezintă la sesiunea de examende corigenţă sau, după caz, la
sesiunea specială sau care nu promovează examenul la toate disciplinele la care se află în situaţie de
corigenţă;
d) elevii amânaţi care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situaţiei școlare la cel puţin o
disciplină
b)

(5)Elevii declaraţi repetenţi se înscriu, la cerere, în anul școlar următor în clasa pe care o repetă, la aceeași
unitate de învăţământ, inclusiv cu depășirea numărului maxim de elevi la clasă prevăzut de lege, sau se pot
transfera la o altă unitate de învăţământ.

(6)Pentru elevii din învăţământul secundar superior declaraţi repetenţi la sfârșitul primului an de
studii, reînscrierea se poate face și peste cifra de școlarizare aprobată.
(7)În ciclul superior al liceului, elevii se pot afla în situaţia de repetenţie de cel mult două ori. Anul
de studiu se poate repeta o singură dată.
(8)Continuarea studiilor de către elevii din ciclul superior al liceului care repetă a doua oară un an
școlar sau care se află în stare de repetenţie pentru a treia oară se poate realiza în învăţământul cu
frecvenţă redusă.
(9)După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o singură disciplină de
învăţământ au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se aprobă de către director, în cazuri
justificate, o singură dată pe an școlar.
(10)Pentru elevii declaraţi corigenţi sau amânaţi, examinarea se face din toată materia studiată în
anul școlar, conform programei școlare.
(11)Pentru elevii care susţin examene de diferenţă,examinarea se face din toată materia studiată în
anul școlar respectiv sau dintr-o parte a acesteia, în funcţie de situaţie.
(12)Frecventarea învăţământului obligatoriu poate înceta la forma cu frecvenţă la 18 ani. Persoanele
care nu au finalizat învăţământul obligatoriu până la această vârstă și care au depășit cu mai mult
de trei ani vârsta clasei își pot continua studiile, la cerere, și la forma de învăţământ cu frecvenţă,
cursuri serale sau la forma cu frecvenţă redusă.
(13) Persoanele care au depășit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise și
care nu au absolvit învăţământul primar până la vârsta de 14 ani, precum și persoanele care au
depășit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise și care nu au finalizat
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învăţământul secundar inferior pot continua studiile, la solicitarea acestora, și în programul „A doua
șansă”, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei.
(14) Consiliul profesoral din unitatea de învățământ de stat, validează situația școlară
a elevilor, pe clase, în ședința de încheiere a cursurilor, iar secretarul consiliului
consemnează în procesul-verbal numărul elevilor promovați, numărul și numele
elevilor corigenți, repetenți, amânați, exmatriculați (în cazul elevilor din
învățământul postliceal), precum și numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7
la profilul teologic.
(15) Situaţia școlară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică în scris părinţilor sau
reprezentanţilor legali sau, după caz, elevilor majori de către învăţător/institutor/profesorul pentru
învăţământul primar/profesorul diriginte, în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor.
(16) Pentru elevii amânaţi sau corigenţi, profesorul diriginte comunică în scris părinţilor, tutorelui
sau reprezentantului legal programul de desfășurare a examenelor de corigenţă și perioada de
încheiere a situaţiei școlare.
(17) Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui/reprezentantului legal sau al
elevului/absolventului major, documentele elevului, cu excepţia situaţiei prevăzute de Legea nr.
272/2004 privind protecţia și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
(18) În cazul unor abateri constante, potrivit referatelor domnilor pedagogi, pe baza
raportului Consiliului Clasei, Consiliul profesoral poate propune Centrului Eparhial
retragerea Înaltei Binecuvântări. Această sancțiune atrage după ea imposiblitatea de
a exercita calitatea de elev în cadrul Seminarului Teologic Ortodox București.
Art. 76 Exercitarea calităţii de elev al Seminarului Teologic Ortodox București înseamnă
implicit şi adoptarea/manifestarea unui comportament civilizat şi a unei ţinute
adecvate, atât în şcoală, cât şi în afara acesteia.
Prin sintagma „comportament civilizat” înţelegem:
respectul faţă de colegi, profesori şi personalul auxiliar și nedidactic al Seminarului;
evitarea oricăror forme de violenţă şi agresiune sau bullying
rezolvarea conflictelor şi a divergenţelor prin dialog, cu ajutorul profesorilor, al dirigintelui
sau a conducerii şcolii, dacă este nevoie;
evitarea distrugerii bunurilor şcolii sau ale colegilor;
responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate şi implicare în rezolvarea
problemelor apărute în viaţa clasei / şcolii
- ţinută vestimentară și tunsoare decentă, fără a ieși în evidenţă sau epata

Capitolul III - Consiliul elevilor
Art. 77 (1) În Seminarul Teologic Orotodox București elevii au dreptul de a constitui Consiliul
elevilor, în care fiecare clasă este reprezentată de câte un elev, ales o dată pe an, la începutul anului,
prin vot secret. Profesorii nu au drept de vot şi nici nu le este permisă influenţarea deciziei elevilor.
(2)
Consiliul elevilor este o structură consultativă şi partener al Seminarului Teologic Orotodox
București, reprezentând interesele elevilor din unitatea de învăţământ.
(3)
Prin consiliul elevilor, elevii îşi exprimă opinia în legătură cu problemele care îi afectează în
mod direct.
(4)
Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, adaptat la specificul şi
nevoile liceului, elaborat pe baza unui regulament-cadru stabilit de Consiliul Naţional al Elevilor.
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(5)
Consiliul profesoral al Seminarului Teologic Orotodox București desemnează un cadru
didactic care va stabili legătura între corpul profesoral şi consiliul elevilor.
Art. 78 Conducerea Seminarului Teologic Orotodox București sprijină activitatea Consiliului
elevilor, prin punerea la dispoziţie a logisticii necesare desfăşurării activităţii acestuia şi a unui
spaţiu pentru întrunirea Biroului Executiv şi Adunării Generale a respectivului Consiliu al elevilor.
Fondurile pentru logistică şi altele asemenea se asigură din finanţarea suplimentară.

Capitolul IV - Drepturile elevilor
Art. 79 Elevii beneficiază de următoarele drepturi în sistemul educaţional:
a) accesul gratuit la educaţie în sistemul de învăţământ de stat. Elevii au dreptul garantat la un
învăţământ echitabil în ceea ce priveşte înscrierea/admiterea, parcurgerea şi finalizarea studiilor,
în funcţie de parcursul şcolar pentru care au optat corespunzător intereselor, pregătirii şi
competenţelor lor. Elevii Seminarului Teologic Ortodox din Bucureşti beneficiază de învăţământ
gratuit. Ei pot beneficia de burse şcolare atribuite potrivit prevederilor legale.
b) dreptul de a beneficia de o educaţie de calitate în unităţile de învăţământ, prin aplicarea
corectă a planurilor-cadru de învăţământ, parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin
utilizarea, de către cadrele didactice, a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării
şi dezvoltării competenţelor cheie şi a atingerii obiectivelor educaţionale stabilite.
c) dreptul de a fi consultaţi şi de a-şi exprima opţiunea pentru disciplinele din curriculumul la
decizia şcolii, aflate în oferta educaţională a unităţii de învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi
interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale/partenerilor
economici;
d) elevii profilului teologic pot opta pentru a fi cazaţi în căminul Seminarului şi vor servi masa
la cantina şcolii, în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia.
Având în vedere specificul vocaţional-teologic al școlii, elevii cu domiciliul stabil în Bucureşti au
statutul de semiinterni, având obligaţia de a servi masa de prânz la cantina Seminarului şi de a
participa la Sfânta Liturghie de vineri dimineaţă şi la programul liturgic oficiat în Paraclisul
Seminarului.;
e) dreptul de a studia o limbă de circulaţie internaţională, în regim bilingv, în conformitate cu
Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
f) dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului
didactic, nedidactic şi din partea altor elevi din cadrul unităţii de învăţământ. Unitatea de
învăţământ preuniversitar se va asigura că niciun elev nu este supus discriminării sau hărţuirii
pe criterii de rasă, etnie, limbă, religie, sex, convingeri, dizabilităţi, naţionalitate, cetăţenie,
vârstă, orientare sexuală, stare civilă, cazier, tip de familie, situaţie socio-economică, probleme
medicale, capacitate intelectuală sau alte criterii cu potenţial discriminatoriu;
g) dreptul de a beneficia de manuale şcolare gratuite pentru elevii din învăţământul de stat şi
din învăţământul obligatoriu particular acreditat/autorizat, atât pentru învăţământul în limba
română, cât şi pentru cel în limbile minorităţilor naţionale, conform legii;
h) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere şcolară, profesională şi
psihologică, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ
preuniversitar, fiindu-le asigurată cel puţin o oră de consiliere psihopedagogică pe an;
i) dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obţinute prin activităţile de cercetaredezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare şi a eventualelor contracte
dintre părţi;
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j) dreptul de a beneficia de susţinerea statului, pentru elevii cu nevoi sociale, precum şi pentru
elevii cu cerinţe educaţionale speciale, conform prevederilor legale în vigoare;
k) dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă;
l) dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise;
m) dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia şcolii, în vederea obţinerii de
trasee flexibile de învăţare;
n) dreptul de a participa la cursurile opţionale organizate pe grupe / clase de elevi formate
special în acest sens, în baza deciziei Consiliului de Administraţie, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare;
o) dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a unităţii de învăţământ, inclusiv acces la
biblioteci, săli şi spaţii de sport, computere conectate la Internet, precum şi la alte resurse
necesare realizării activităţilor şi proiectelor şcolare în afara programului şcolar, în limitele
resurselor umane şi materiale disponibile. Unităţile de învăţământ vor asigura în limita
resurselor disponibile, accesul gratuit la materiale necesare realizării sarcinilor şcolare ale
elevilor, în timpul programului de funcţionare.
p) dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea
drepturilor şi libertăţilor celorlalţi participanţi. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia
demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine. Nu se
consideră libertate de expresie următoarele manifestări: comportamentul jignitor faţă de
personalul din unitatea şcolară, utilizarea invectivelor, limbajului trivial, alte manifestări ce
încalcă normele de moralitate;
q) dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un număr maxim de şapte ore pe
zi conform legii;
r) dreptul de a primi informaţii cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului an
școlar;
s) dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare;
t) dreptul de a învăţa în săli adaptate particularităţilor de vârstă şi nevoilor de învăţare, şi cu un
număr adecvat de elevi şi cadre didactice, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei
Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
u) dreptul de a participa, fără nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă, fără a fi obligaţi
de cadre didactice sau de conducerea unităţii de învăţământ, la concursuri şcolare, olimpiade şi
alte activităţi extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ preuniversitar sau de către terţi,
în palatele şi cluburile elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi în unităţile conexe
inspectoratelor şcolare judeţene, în cluburile şi în asociaţiile sportive şcolare, cu respectarea
prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora; Elevii vor participa la programele şi
activităţile incluse în programa şcolară;
v) dreptul de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile şcolare şi
extraşcolare, în limita resurselor disponibile;
w) dreptul de a avea acces la actele şcolare proprii ce stau la baza situaţiei şcolare;
x) dreptul de a opta, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le vor urma şi să
aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor;
y) dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în acord cu
particularităţile de vârstă şi cu cele individuale. Elevii cu performanţe şcolare deosebite pot
promova 2 ani de studii într-un an şcolar. Avizul de înscriere aparţine consiliului de administraţie
al unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza unei metodologii privind promovarea a doi ani
de studii într-un an şcolar, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării
ştiinţifice;
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z) dreptul de şcolarizare la domiciliu sau în unităţi complexe de asistenţă medicală, de tip spital,
în conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei
dizabilităţi, respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au afecţiuni pentru care
sunt spitalizaţi pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni;
aa) dreptul de a oferi feedback anual cadrelor didactice care predau la clasă, prin fişe anonime.
Acestea vor fi completate la clasă şi predate cadrelor didactice în vederea identificării celor mai
eficiente metode didactice.
ab)dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării acestora;
cc) dreptul de a întrerupe / relua studiile şi de a beneficia de transfer intre tipurile de invăţământ,
în conformitate cu legislaţia în vigoare;
ac) dreptul de a avea condiţii de acces de studiu şi evaluare adaptate dizabilităţilor, problemelor
medicale sau tulburărilor specifice de invăţare, în condiţiile legii;
ad) dreptul de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul unităţii
de învăţământ.
ae) dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţă doar în cazul în care nu sunt prezenţi la ora
de curs. Este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie.
Art. 80 În Seminarul Teologic Ortodox funcţionează Consiliul elevilor, Liga culturală a elevilor
seminarişti şi Asociaţia Parentes – asociaţie formată din reprezentanţi ai părinţilor elevilor din
fiecare clasă. Acestea funcţionează pe baza unor regulamente proprii.
Art. 81 În vederea exercitării dreptului de a contesta rezultatele evaluării la lucrările scrise, stipulat
la art. 78. pct. k), elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului, poate
acţiona, astfel:
a) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal solicită, oral, cadrului didactic
să justifice rezultatul evaluării, în prezenţa elevului şi a părintelui, tutorelui sau susţinătorului
legal, în termen de maximum 5 zile de la comunicare.
b) în situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate
satisfăcătoare, elevul, părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, conducerii
unităţii de învăţământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale
sau practice.
c) Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul desemnează alte două cadre didactice de
specialitate din unitatea de învăţământ preuniversitar, care nu predau la clasa respectivă şi care
reevaluează lucrarea scrisă.
d) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la pct. c) este nota rezultată în
urma reevaluării. În cazul învăţământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de către
cele două cadre didactice.
e) În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă şi nota
acordată în urma reevaluării este mai mică de un punct, contestaţia este respinsă şi nota acordată
iniţial rămâne neschimbată. În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială şi nota acordată în urma
reevaluării este de cel puţin 1 punct, contestaţia este acceptată.
f) În cazul acceptării contestaţiei, directorul anulează nota obţinută în urma evaluării iniţiale.
Directorul trece nota acordată în urma contestaţiei, autentifică schimbarea prin semnătură şi
aplică ştampila unităţii de învăţământ.
g) Calificativul sau nota obţinută în urma contestaţiei rămâne definitiv/definitivă.
h) În situaţia în care în unitatea de învăţământ preuniversitar nu există alţi
învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar sau profesori de specialitate care să
nu predea la clasa respectivă, pot fi desemnaţi, de către inspectoratul şcolar, cadre didactice din
învăţământul primar sau profesori de specialitate din alte unităţi de învăţământ.
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Art. 82 Elevii beneficiază de următoarele drepturi de asociere:
a) dreptul de a forma, adera şi participa la grupuri, organizaţii, structuri sau mişcări care
promovează interesele elevilor, inclusiv la grupuri şi organizaţii non-formale, economice, sociale,
recreaţionale, culturale sau altele asemenea, în condiţiile legii;
b) dreptul la protest, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, fără perturbarea orelor de
curs;
c) dreptul la reuniune, în afara orarului zilnic. Activităţile pot fi organizate în unitatea de
învăţământ preuniversitar, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea Consiliului de
Administraţie. Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt
prevăzute de lege şi care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranţei
naţionale, al ordinii publice, pentru a proteja sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi
libertăţile altora;
d) dreptul de a participa la şedinţele Consiliului Elevilor, în condiţiile prevăzute de prezentul
statut;
e) dreptul de a fi ales şi de a alege reprezentanţi, fără nicio limitare sau influenţare din partea
personalului didactic sau administrativ;
f) dreptul de a publica reviste, ziare, broşuri şi alte materiale informative, precum şi de a le
distribui elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar, fără obligaţia unităţii de învăţământ
de a publica materialele. Este interzisă publicarea şi distribuirea de materiale care aduc atingere
securităţii naţionale, ordinii publice, drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, constituie atacuri
xenofobe, denigratoare sau discriminatorii.
Art. 83 Elevii beneficiază de următoarele drepturi sociale:
a) dreptul de a beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă,
naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar, naval şi fluvial, pe tot
parcursul anului calendaristic.
b) dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport menţionate la art.
82, litera a), pentru elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care
s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
c) dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, pe bază de abonament, în cazul
în care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare;
d) dreptul de a beneficia de decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dusîntors pe an pentru elevii care care locuiesc la internat sau la gazdă;
e) dreptul de a beneficia de burse sociale, de studiu şi de merit, de performanţă, precum şi de
ajutoare sociale şi financiare în diverse forme, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale
şi Cercetării Ştiinţifice;
f) dreptul de a beneficia de subvenţia acordată de către stat, pentru suportarea costurilor
aferente frecventării liceului, pentru elevii provenind din grupurile socio-economice
dezavantajate („bani de liceu”), respectiv pentru suportarea costurilor aferente frecventării
învăţământului profesional, pentru toţi elevii din învăţământul profesional („bursa
profesională”);
g) dreptul ca elevii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special
sau de masă, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, să beneficieze de asistenţă
socială constând în alocaţie zilnică de hrană, a cazarmanentului, de rechizite şcolare, de
îmbrăcăminte şi de încălţăminte, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de
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protecţie a copilului, precum şi de găzduire gratuită în internate sau în centrele de asistare pentru
copiii cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul Direcţiilor Generale Judeţene/a Municipiului
Bucureşti de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului;
h) dreptul de a beneficia de locuri în tabere şi în şcoli de vară/iarnă, în condiţiile stabilite de
autorităţile competente;
i) dreptul de a putea beneficia de măsuri de protecţie socială (hrană, supraveghere şi odihnă)
pe durata parcurgerii programului educaţional în cadrul unităţii de învăţământ respective, în
condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare;
j) dreptul elevilor de a putea beneficia de serviciile de cazare şi masă ale internatelor şi
cantinelor şcolare, în condiţiile stabilite prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale
unităţilor respective;
k) dreptul la premii, burse, şi alte asemenea stimulente materiale elevilor cu performanţe
şcolare înalte, precum şi celor cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională
sau în activităţi culturale şi sportive, asigurate de către stat.
l) dreptul de a fi susţinuţi financiar pentru activităţile de performanţă, de nivel naţional şi
internaţional de către Stat, persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii;
m) dreptul la asistenţă medicală, psihologică şi logopedică gratuită în cabinete medicale,
psihologice şi logopedice şcolare, ori în unităţi medicale de stat. La începutul fiecărui an şcolar,
pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării
ştiinţifice şi ministrului sănătăţii, se realizează examinarea stării de sănătate a elevilor;
n) dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru,
de operă, de film şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţiile publice,
conform legii.
o) Dreptul de acces gratuit pe teritoriul României pentru elevii de naţionalitate română din
străinătate, bursieri ai statului român, la toate manifestările, conform legii;
În vederea stabilirii burselor şcolare:
a) consiliile locale, respectiv consiliile judeţene, stabilesc anual, prin hotărâre, cuantumul şi
numărul burselor care se acordă din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat,
conform legii;
b) criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual de către consiliile
de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în funcţie de fondurile repartizate şi de rezultatele
elevilor, conform legii;
c) elevii pot beneficia şi de bursă pe baza unui contract încheiat cu operatori economici, ori cu
alte persoane juridice sau fizice, conform legii;
d) elevii pot beneficia de credite oferite de bănci pentru realizarea studiilor, în condiţiile legii;
e) elevii şi cursanţii străini din învăţământul preuniversitar, precum şi elevii etnici români cu
domiciliul în străinătate pot beneficia de burse, conform prevederilor legale aplicabile;
f) elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţilor de
învăţământ de stat, în condiţiile legii.
Autorităţile administraţiei publice locale din localitatea de domiciliu a elevilor din învăţământul
obligatoriu, şcolarizaţi într-o altă localitate, cu sprijinul agenţilor economici sau al colectivităţilor
locale, al societăţilor de binefacere, precum şi al altor persoane juridice sau fizice, pot asigura acestor
elevi, în situaţii bine justificate, servicii de transport, de masă şi de internat.
În condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, statul subvenţionează costurile aferente
frecventării liceului de către elevii provenind din grupurile socio-economice dezavantajate, precum
şi costurile pentru cei care frecventează învăţământul profesional.
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Art. 84 Alte drepturi.
Elevii beneficiază şi de următoarele drepturi:
a) dreptul de a beneficia în mod gratuit de acte şi de documente de studii, în condiţiile legii.
Unităţile de învăţământ vor emite documentele solicitate, conform legii;
b) dreptul de răspuns la solicitările pentru informaţii de interes public, în conformitate cu
prevederile Legii 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
c) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate, în condiţiile legii;
d) dreptul de a beneficia de un „Ghid al elevului”, elaborat de Consiliul Judeţean al Elevilor, cu
avizul Consiliului Naţional al Elevilor, conţinând informaţii referitoare la: drepturile şi obligaţiile
elevului, disciplinele din planul de învăţământ, serviciile puse la dispoziţie de unitatea de
învăţământ preuniversitar, procedurile de evaluare, baza materială a şcolii, informaţii despre
Consiliul Elevilor şi alte structuri asociative, modalităţi de acces la burse şi alte mijloace de
finanţare, mobilităţi, precum şi alte facilităţi şi subvenţii acordate; Inspectoratul şcolar sau
unitatea de învăţământ pot susţine financiar publicarea acestui ghid, în funcţie de resursele
disponibile;
e) dreptul de a avea profesori repartizaţi la clasă în mod nediscriminatoriu.
Art. 85 Evaluarea elevilor:
(1) Rezultatul evaluării exprimat prin notă reflectă strict rezultatele învăţării, conform prevederilor
legale.
(2) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârstă şi de particularităţile psihopedagogice
ale beneficiarilor primari ai educaţiei şi de tipicul fiecărei discipline, acestea sunt: chestionare orale,
teste, lucrări scrise, experimente şi activităţi practice, referate, proiecte, interviuri, portofolii, probe
practice.
(3) Pentru fraudă constată la probele scrise, inclusiv la probele scrise în cadrul examenelor
organizate la nivelul unităţii de învăţământ, conform prezentului regulament se acordă nota 1.

Capitolul V - Îndatoriri
Art. 86 Elevii au următoarele îndatoriri:
a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi
competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;
b) de a respecta regulamentele şi deciziile Seminarului Teologic Ortodox București;
c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară
decentă şi adecvată şi să poarte elemente de identificare în conformitate cu legislaţia în vigoare
și cu regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar. Ţinuta vestimentară sau
lipsa elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului în
perimetrul școlii.
(d) Toţi elevii Seminarului Teologic Ortodox Bucureşti sunt obligaţi să participe cu
regularitate atât la orele de curs, conform orarului şcolii, cât şi la programul
liturgic și administrativ, unde vor fi asistaţi de pedagog. Paraclisierii propuși de
pedagogi și aprobați de direcțiune sunt învoiți de la programul liturgic când nu sunt
programați, având, însă, voie să părăsescă incinta căminului doar cu bilet de voie
semnat de direcțiune în intervalul 15:00-18:00. Dacă nu-și îndeplinesc atribuțiile,
vor fi revocați.
Art. 87 Îndatoririle generale ale elevilor sunt prevăzute în Regulamentul-cadru de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.Îndatoririle elevilor specifice
Seminarului Teologic Ortodox București sunt:
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a) să participe la toate activităţile şcolare cuprinse în Planul de învăţământ;
b) să manifeste responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate;
c) să respecte cu stricteţe dispoziţiile primite de la profesor în timpul lecţiilor, să aibă o atitudine
cuviincioasă faţă de acesta, să nu producă divergenţe în cadrul dialogului profesor-elev sau
în situaţii de evaluare, precum si faţă de pedagog - în timpul programului liturgic şi
administrativ. Elevilor le este interzisă folosirea telefoanelor mobile în timpul slujbelor.;
d) să deţină carnet de elev, vizat pentru anul şcolar în curs, pe care îl vor prezenta cadrelor
didactice pentru consemnarea notelor;
e) să aibă un comportament civilizat atât în şcoală, cât şi în afara şcolii astfel încât să nu fie
afectată imaginea Seminarului Teologic Ortodox București;
f) să cunoască şi să respecte legislaţia ţării, regulile de circulaţie pe drumurile publice, regulile
de securitate şi sănătate în muncă, normele de apărare împotriva incendiilor;
g) să răspundă solidar cu dirigintele de sălile care le sunt repartizate;
h) să anunţe diriginţii sau profesorii de serviciu asupra problemelor deosebite pe care le observă
în şcoală: deteriorări de bunuri, persoane suspecte în şcoală, alte incidente ca: altercaţii,
accidente, bătăi, furturi;
i) să afişeze în fiecare clasă şi în fiecare cameră tabelul cu elevii de serviciu şi să păstreze
curăţenia şi starea de igienă în clasă, şcoală şi internatul şcolii.;
j) să efectueze serviciul pe clasă conform programării şi cu respectarea procedurii specifice;
k) să se implice în rezolvarea problemelor apărute în viaţa clasei / Seminarului
l) să păstreze curăţenia, începând cu locul din clasă și continuând cu paraclisul Seminarului,
laboratoare, cabinete, holuri, curte și intrarea în liceu;
m) să rezolve prin dialog conflictele şi divergenţele, cu ajutorul profesorilor, al dirigintelui sau a
conducerii şcolii, dacă este nevoie;
n) să poarte în permanenţă, în incinta şcolii, carnetul de elev şi să-l prezinte, la cerere,
profesorilor, personalului auxiliar, sau pedagogilor;
o) să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună la sfârşitul
anului şcolar, să respecte programul de la Biblioteca Seminarului și să se supună regulilor
specific pe care bibliotecarul le dispune.
p) să aibă o ţinută decentă, fără atitudini ostentative şi provocatoare; părul, dacă este mai lung,
va fi prins, susţinut în agrafe, astfel încât faţa să nu fie acoperită; fetele de la profilul
postliceal sanitar vor avea o coafură decentă; elevii nu au voie să poarte blugi rupţi, pantaloni
scurţi sau fuste scurte; întreaga ţinută trebuie să fie fără excese din punct de vedere coloristic
sau al accesoriilor.
q) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor
unității, precum și deteriorarea mobilierului din internat sau de la cantină
sunt obligaţi să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din
Codul Civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor
sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru
înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase.
r) Părintele sau reprezentantul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor
din patrimoniul unităţii de învăţământ, cauzate de elevul minor.
s) În cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit,
elevii vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou,
corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat.
t) În caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot fi
sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea
manualelor şcolare.
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Art. 88 Prezenţa la cursuri este obligatorie, iar învoirea elevilor în timpul programului se realizează
pe baza biletului de voie, aprobat de director, după consultarea cu părintele sau tutorelui legal sau
în prezenţa acestuia, care își asumă responsabilitatea securităţii elevului.
Art. 89 În Seminarul Teologic Ortodox București elevilor le este interzis:
(1)

Să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc., sau să falsifice
situaţii şcolare, precum: motivarea directă a absenţelor sau folosirea scutirilor false, trecea de note
în catalog etc.

(2)

Să utilizeze numele școlii, ori a unei abrevieri a numelui școlii, ca nume de domeniu al unui website
care să implice o referinţă clară în privinţa școlii.

(3)

Să utilizeze cuvinte sau imagini pe computerele școlii, ori pe internet pentru a jigni angajaţii, ori
pentru a aduce daune imaginii acestora.

(4)

Să deţină şi să difuzeze materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea
şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa, intoleranţa şi rasismul.

(5)

Să introducă în perimetrul şcolii diferite tipuri de arme sau alte instrumente, precum spray-uri
colorante, lacrimogene, paralizante sau materiale pirotehnice (muniţie, petarde, pocnitori, artificii
etc.) care ar pune în pericol sănătatea celorlalţi.

(6)

Să organizeze activităţi politice, de prozelitism religios şi să facă propagandă politică.

(7)

Să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii
de învăţământ.

(8)

Să organizeze şi să participe la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea activităţii de
învăţământ sau care afectează frecvenţa elevilor la cursuri.

(9)

Să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta
unităţilor de învăţământ;

(10) Să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ.
(11)

Să provoace vătămarea fizică sau accidentarea altor persoane (colegi, cadre didactice, personal
administrativ, personal de pază etc).

(12)

Să jignească şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de
personalul unităţii de învăţământ.

Să se atingă unii pe ceilalţi în mod nejustificat, având un comportament contrar cu normele
comportamentale uzuale.
(14) Să posede asupra lor, să vândă, să cumpere sau să consume alcool, droguri sau substanţe interzise
de lege.
(15) Să se prezinte la şcoală sub influenţa băuturilor alcoolice, drogurilor sau a oricăror substanţe
interzise de lege.
(16) Să fure sau să îşi însuşească bunuri, obiecte sau bani care nu le aparţin.
(13)

(17) Să copieze la rezolvarea lucrărilor scrise.
(18) Să întarzie la ore.
(19) Să deranjeze buna desfășurare a orelor, atât din sala de curs, cât și de pe hol sau din curte.
(20) Să deţină şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic.
Să acceseze site-uri cu un conţinut obscen sau care promovează violenţa, rasismul, intoleranţa,
(21)
consumul de droguri, de alcool etc..
Pag. 36 / 54

(22) Să poarte vestimentaţie ofensatoare, imprimată cu texte discriminatorii sau obscene.
(23) Să iniţieze sau să participe la jocuri de noroc.
Să fumeze în perimetrul şcolii (curtea şcolii, terenul de sport, holuri, săli de clasă, cabinete,
(24) laboratoare, WC precum și în faţa intrării în Seminarului conform Legii nr. 15/2016 Art.3 alin 2)
litera b) respectând prevederile Legii nr. 15/201 cu modificările și completările ulterioare.
Să distrugă bunurile Seminarului sau ale colegilor, să scrie, să deseneze sau să fixeze materiale pe
pereţi, să intervină la instalaţiile electrice, termice şi de alimentare cu apă.
(25) în cazul stricăciunilor provocate din neatenţie sau reavoinţă, elevii vor suporta costurile reparaţiilor
sau vor înlocui bunurile distruse; dacă nu se cunosc vinovaţii, cheltuielile vor fi suportate de întreaga
clasă.
(26)

Să părăsească incinta Seminarului în timpul programului şcolar fără bilet de voie, exceptând elevii
majori

Să absenteze nemotivat de la cursuri, să iniţieze şi/sau să participe la acţiuni colective de absentare
de la ore (chiul).
(28) Să staţioneze pe holurile Seminarului, în curte sau la baie în timpul orelor de curs.
(27)

(29)

Să staţioneze în holul cancelariei: prezenţa elevilor în acest spaţiu se poate face în condiţii
întemeiate: elevul a fost chemat de profesor, director, secretariat etc.;

Să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, slujbelor, al examenelor şi al concursurilor
prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de
curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii
(30) de urgenţă;
pe durata orelor de curs, telefoanele mobile se pastrează în locuri special amenjate din sala de clasă,
setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ.
Folosirea prizelor pentru încărcarea telefoanelor mobile sau alte aparate electice sau electronice
(31) Să intre cu automobile în curtea seminarului și a Mănăstirii Radu-Vodă.
(32) Să se joace pe teren în afara orelor de curs fara aprobarea profesorului de la catedra de sport.
(33) Să pătrundă în cancelarie.
(34) Să deţină catalogul clasei.
Să invite/ faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi al
(35) diriginţilor.
(36) Filmatul sau/și inregistratul în timpul orelor fara acordul profesorului.
(37) Comercializarea de produse alimentare sau băuturi în incinta școlii
Elevilor cazați în internatul Seminarului le este interzis să manifeste atitudini
necuviincioase, să aibă comportament ofensator sau limbaj licențios față de locatarii
care domiciliază în imobilul situat în proximitatea instituției.
- În cazul în care elevii vor săvârși abateri disciplinare repetate, care aduc prejudicii
de imagine școlii, vor fi excluși din internat, fără drept de revenire la statutul de elev
(38) intern.
- Dacă abaterile au loc în timpul orelor de curs/ programului școlar, se vor aplica
gradual următoarele sancțiuni: mustrare scrisă, scăderea notei la purtare, mutarea
disciplinară la clasa paralelă sau retragerea Înaltei Binecuvântări, care atrage după
sine pierderea calității de elev la Seminarul Teologic Ortodox.
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Elevii profilului postliceal sanitar au următoarele obligaţii, specifice specializării:
a. să respecte prevederile regulamentelor interne ale instituţiilor medicale în care îşi
desfăşoară stagiul clinic, precum şi dispoziţiile şi deciziile personalului medical
coordonator;
b. să aibă ţinuta vestimentară adecvată mediului spitalicesc, un comportament şi un
limbaj civilizat;
c. să utilizeze baza materială la indicaţiile personalului medical şi în conformitate cu
reglementările specifice domeniului;
d. să nu ofere recomandări de tratament, să nu acceseze fişele pacienţilor fără
permisiunea personalului medical;
(39) e. să-şi desfăşoare integral practica medicală obligatorie în instituţiile mediale unde
au fost repartizaţi. În situaţii obiective, bine motivate, în baza unei cereri se poate
schimba instituţia unde a fost repartizat doar cu aprobarea dirtectorului Seminarului.
f. să respecte calificativul primit în fişa de evaluare a stagiului clinic, neavând
posibilitatea contestării, întrucât aceasta este o evaluare orală. Aceasta reprezintă o
componentă a notei finale, care se va trece în catalogul clasei.
g. este interzisă postarea unor imagini sau texte pe reţelele de socializare cu caracter
denigrator care pot afecta imaginea instituţiei. Sancțiunile se vor aplica gradual, la
propunerea dirigintelui/instructorului de practică, se vor analiza în
consiliul profesoral și se vor comunica în scris de diriginte elevului în termen de 5
zile lucrătoare.

Serviciul elevilor pe clasă
Art. 90 Serviciul elevilor pe clasă este reglementat prin procedura operaţională „Organizarea
serviciului pe clasă – sarcinile profesorului de serviciu și ale elevilor de serviciu”.
Art. 91 Organizarea serviciului pe clasă respectă următoarele principii:
a) toţi elevii clasei vor fi implicaţi în serviciul pe clasă; pot face excepţie doar elevii care au
diferite probleme medicale şi nu pot să se achite de anumite atribuţii;
b) instruirea elevilor se face de către diriginte, în colaborare cu clasa respectivă;
c) fiecare diriginte va realiza, la începutul fiecărui an școlar, un grafic al serviciului pe clasă pe
îl va afişa în clasă;
d) eventualele schimbări motivate se fac numai cu acceptul dirigintelului clasei;
e) stabilirea modului de efectuare a serviciului (numărul de elevi, ordinea, perioada) se
hotărăște împreună cu clasa.

Capitolul VI - Recompensarea elevilor
Art. 92 Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin
comportare exemplară pot primi următoarele recompense:
a) evidenţiere în faţa colegilor clasei;
b) evidenţierea de către director în faţa colegilor de şcoală sau în faţa Consiliului profesoral;
c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite pentru
care elevul este evidenţiat;
d) burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenţi economici
sau de sponsori;
e) premii, diplome, medalii;
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f) recomandare pentru trimiterea cu prioritate în excursii sau în tabere de profil din ţară şi din
străinătate.
Art. 93 (1) În Seminarul Teologic Ortodox București acordarea premiilor elevilor la sfârşitul anului
şcolar se face la propunerea dirigintelui, a consiliului clasei, a directorului şcolii.
(2) Se pot acorda premii elevilor care:
a) au obţinut primele trei medii generale pe clasă, dar nu mai mici de 9.00; pentru următoarele
trei medii se pot acorda menţiuni;
b) s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu;
c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare
desfăşurate la nivel local, regional, naţional sau internaţional;
d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;
e) au avut, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.
Art. 94 Unitatea de învăţământ şi alţi factori pot stimula activităţile de performanţă ale elevilor
Seminarului Teologic Ortodox la nivel local, regional, naţional şi internaţional, prin alocarea unor
premii, burse, din partea consiliului reprezentativ al părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor
ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale etc..

Capitolul VII - Sancţiuni aplicate elevilor
Art. 95 (1) Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile ROFUIP, RI-Seminarul
Teologic Ortodox București, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.
(2) Pentru a putea fi sanctionati, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unităţii de
învăţământ sau în cadrul activităţilor extrașcolare. Elevii au dreptul la apărare conform legii.
(3)
Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:
a) observaţie individuală;
b) mustrare scrisă;
c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale;
d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;
e) pentru elevii profilului teologic: anularea cererii de cântăreț bisericesc; pentru
elevii profilului postliceal sanitar: interdicția de a efectua stagiul de practică la
spitalul repartizat
f) retragerea Înaltei Binecuvântări (avizul scris), pentru lipsă de vocație și
inadaptare la profilul vocațional al instituției. Sancțiunea atrage după sine
pierderea calității de elev în cadrul Seminarului Teologic Ortodox București.
Pentru neparticiparea la programul liturgic şi de internat, în urma deciziei
membrilor consiliului profesoral, se vor consemna absenţele corespunzătoare în
Centralizator, după cum urmează:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Vecernia – 1 absenţă;
Utrenia şi Sfânta Liturghie – 4 absenţe;
Rugăciunea de dimineaţă – 1 absenţă;
Rugăciunea de seară – 1 absenţă;
Program de curăţenie – 1 absenţă.

(4)
Toate sancţiunile aplicate se comunică individual în scris atât elevilor cât şi părinţilor,
tutorilor sau susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau
ulterior, după caz.
(5)
Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă
în orice context.
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(6)
Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare.
(8)
Sancţiunile se aplică gradual, fără a acorda aceeaşi sancţiune de două ori într-un an şcolar.
(9)
Toate sancţiunile aplicate elevilor vor fi comunicate, în scris, părinţilor/ tutorilor/
reprezentanţilor legali.
Art. 96 (1) Contestarea sancţiunilor, se adresează de către părinte/ tutore/ susţinător legal/ elevul
major, în scris, Consiliului de Administraţie al Seminarului Teologic Ortodox București, în termen
de 5 zile calendaristice de la comunicarea sancţiunii.
(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea acesteia.
Hotărârea de soluţionare a contestaţiei este definitivă şi poate fi atacată la instanţa de contencios
administrativ din circumscriptia unităţii de învăţământ conform legii.
Art. 97 (1) Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective.
(2) Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în
vigoare, ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie insoţită de consilierea acestuia,
care să urmărească remedierea comportamentului. Sancţiunea se aplică de către profesorul diriginte
sau de către directorul unităţii de învăţământ.
Art. 98 (1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul
diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea.
(2) Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut
faptele susceptibile de sancţiune, spre validare. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese
verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de
către profesorul diriginte, la sfârşitul anului.
(3) Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/ tutorelui/
susţinătorului legal pentru elevii minori personal sau, în situaţia în care acest lucru nu este posibil,
prin poştă, cu confirmare de primire.
(4) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.
(5) Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare.
Art. 99 (1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea
consiliului clasei, aprobată prin hotărârea Consiliului Profesoral.
(2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unităţii
de învăţământ.
Art. 100 (1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se
consemnează într-un document care se înmânează de către diriginte/director, sub semnătură,
părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului minor şi elevului, dacă acesta a împlinit 18
ani.
(2) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol.
(3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la
propunerea consiliului clasei.
Art. 101 (1) După opt săptămâni sau la încheierea anului şcolar, consiliul se reîntruneşte. Dacă
elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune, dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de
cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea anului şcolar, prevederea privind scăderea notei
la purtare, asociată sancţiunii, poate fi anulată.
(2) Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1) a scăderii notei la purtare se aprobă de către entitatea
care a aplicat sancţiunea.
Art. 102 (1) Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe
nejustificate din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul
de ore pe an la o disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.
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De asemenea, pentru 20 de absențe la programul liturgic va fi scăzută nota la purtare
cu un punct.
(2) Î n c a z u l a b s e n t ă r i i n o a p t e a d i n i n t e r n a t s e v o r a p l i c a : l a p r i m a
absență observația individuală, la a doua absență mustrare scrisă, la a
treia absență se va scădea nota cu un punct, iar la a patra absenţă,
Consiliul profesoral poate propune Centrului Eparhial retragerea
Înaltei Binecuvântări.
ABATERE

SANCŢIUNE

Observaţie individual/mustrare scrisă.
Consumul de alimente şi de gumă de mestecat
În caz de abatere repetată se va scădea nota la
în sala de sport și în timpul orelor de curs.
purtare cu 1 punct.
Observaţie individuală cu anunţarea părinţilor,
mustrarea scris în conformitate cu Cap. 4, art. 1629 din Statutul elevului nr 4742/10.08.2016.
Folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor de A doua abatere - se aplică mustrarea scrisă
curs, fără permisiunea cadrului didactic, pe însoţită de scăderea cu 1 punct a notei la purtare
durata desfășurării slujbelor religioase și în
(scăderea notei la purtare cu un punct se aplică
timpul rugăciunilor de dimineaţă și de seară din
pentru fiecare abatere ulterioară în parte)
paraclisul seminarului.
În situaţia în care elevul a făcut înregistrări în
timpul orei fără permisiunea profesorului, va
primi nota 4 la purtare.
Jocul cu mingea în clase, holuri sau în internat Observaţie individuală/mustrare scrisă.
Observaţie individuală/mustrare scrisă.
Sancţionare în conformitate cu art 15 lit f și art 20.
Observaţie individuală/mustrare scrisă.
Comportamentul neadecvat în pauze în
Sancţionare în conformitate cu art 15 lit f, l și art
Incinta seminarului.
20.
Săritul gardului, escaladatul geamurilor,
Nota 4 la purtare.
absentarea nemotivată din internat
Comportamet indecent, jigniri, insulte

Sancţiune cu respectarea art 15 litera d din
Fumatul în incinta clădirii seminarului, în
Statutul elevului nr 4742/10.08.2016. Se va lua
perimetrul din imediata vecinatate a școlii și în
legătura cu familia.
curtea Mănăstirii Radu-Vodă.
Scăderea notei la purtare la 6
Aducerea sau
pornografice.

difuzarea

de

materiale

Încurajarea prozelitismului religios şi a
propagandei politice.

Sancţiune în conformitate cu art 14-15 lit.f,
Statutul elevilor.
Scăderea notei la purtare la 6
Sancţiune în conformitate cu art 14-15 lit.f,
Statutul elevilor.
Scăderea notei la purtare la 6

Sancţiune în conformitate cu art 14-15 lit.i, l,
Comportamentul jignitor faţă de profesori,
Statutul elevilor.
colegi, personal auxiliar didactic și nedidactic.
Scăderea notei la purtare la 8
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Sancţiune în conformitate cu art 14-15 lit.j,m,
Rezolvarea conflictelor prin forţă și atitudine
Statutul elevilor.
jignitoare cu elevii de la celălalt profil
Scăderea notei la purtare la 4
Sancţiune în conformitate cu art 15 lit. d și art 16.
Consumul de băuturi alcoolice în şcoală sau
Scăderea notei la purtare la 6
prezenţa în şcoală în stare de ebrietate.
Sancţiune în conformitate în conformitate cu art
Deteriorarea obiectelor din clase, internat, 15 lit. a și art 16, 1-2.
cantină, paraclis, bibliotecă.
Scăderea notei la purtare la 8
Furtul.

Nota 4 la purtare și sesizarea organelor de poliţie.

În conformitate cu art 15 alin a, art 16, art 28, art
Distrugerea
29.
- mobilierului
- documentelor şcolare (cataloage, carnete,
Sesizarea organelor de poliţie în cazul
foi matricole) şi a bunurilor materiale
documentelor și sanctiuni în conformitate cu
dindotare
(calculatoare, televizoare, Scăderea notei la purtare la 6
Codul civil art 1375-1374; ROFUIP, Art.162, 6
materiale didactice, întrerupătoare, instalaţii
În funcţie de gravitatea faptei se poate scădea nota
sanitare, mese, scaune etc.).
la purtare până la 4
Aducerea în şcoală a obiectelor potenţial Sancţiune în conformitate cu art. 15-16 din
periculoase (arme, spray-uri paralizante, Statutul elevilor și sesizarea organelor de poliţie.
lacrimogene, petarde, obiecte tăioase și altele În funcţie de gravitatea faptei se poate scădea
asemenea).
nota la purtare până la 4
Consumul de droguri sau introducerea lor în Sancţiune în conformitate cu art 15-16 din
Statutul elevilor și sesizarea organelor de poliţie
seminar.
Sancţiune în conformitate cu art 15, lit. e și 16 din
Lansarea anunţurilor false cu privire la
Statutul elevilor și sesizarea organelor de poliţie.
amplasarea de materiale
explozive în
În funcţie de gravitatea faptei se poate scădea
perimetrul şcolii sau anunţuri false la 112.
nota la purtare până la 4
Chiulul în masă.

Sancţiune în conformitate art 14, lit a, b;15, lit. k;
16 1, 2, din Statutul elevilor.
Se notează absenţele în catalog și se anunţă,
individual, părinţii elevilor.

Sancţiune în conformitate cu art 16 din Statutul
Nerespectarea semnelor distinctive de intrare în
elevilor.
toalete.
Scăderea notei la purtare la 8
Art. 103 Anularea sancţiunii:
(1)
După opt săptămâni, sau la încheierea a anului şcolar, Consiliul Profesoral se reîntruneşte.
Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă
de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea anului şcolar, prevederea privind scăderea
notei la purtare asociată sancţiunii poate fi anulată, conform art. 26 din Statutul elevului.
(2) Anularea este decisă de către entitatea care a aplicat sancţiunea.
Art. 104 Sancţiuni privind nefrecventarea orelor de curs
Pag. 42 / 54

(1) Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe an din
totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe an la o
disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.
(2) Pentru toți elevii de la profilul teologic, la fiecare 20 absențe acumulate la
programul liturgic, se va scădea nota la purtare cu un punct.
Art. 105 Pagube patrimoniale
(1)
Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţii de
învăţământ sunt obligaţi să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul Civil,
toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau
să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase.
(2)
În cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi
înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi
tipului de manual deteriorat. În caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective.
Elevii nu pot fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea
manualelor şcolare.
(3)- Părintele sau reprezentantul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din
patrimoniul unităţii de învăţământ, cauzate de elev.(ROFUIP art. 162, 6)

Capitolul VIII - Transferul elevilor
Art. 106 (1) În Seminarul Teologic Ortodox București transferul elevilor se realizează atât în
condiţiile prevăzute de ROFUIP cât şi conform prevederilor prezentului regulament, cu aprobarea
Consiliului de Administraţie; elevii se pot transfera de la o formaţiune de studiu la alta, în aceeaşi
unitate de învăţământ sau de la o unitate de învăţământ la alta în limita efectivelor maxime ale
formaţiunilor de studiu.
(2)
La avizierul Seminarului Teologic Ortodox București vor fi afișate reglementările privind
transferul. Serviciul secretariat va furniza în timpul programului de lucru informaţii persoanelor
interesate de transfer.
(3) Solicitantul poate fi transferat dacă cererea a fost aprobată de Consiliul de administraţie al
Seminarului Teologic Ortodox București. În cazul transferurilor care implică schimbarea
profilului/specializării, aprobarea transferurilor este condiţionată de promovarea examenelor de
diferență. Disciplinele/modulele la care se susţin examene de diferenţă se stabilesc prin
compararea celor două planuri cadru. Modalităţile de susţinere a acestor diferenţe se stabilesc de
către Consiliul de Administraţie al Seminarului Teologic Ortodox București și de către membrii
catedrei unde există diferenţe în planul cadru. Perioada de desfășurare a acestor examene este în
vacanţa de vară.
(4) În cadrul învăţământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera în timpul anului școlar, în
vacanţele școlare, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la
specializarea la care se solicită transferul, doar în situaţii medicale deosebite, pe baza avizului
comisiei medicale judeţene/a municipiului București, acolo unde există, sau a documentelor
medicale justificative, și în situaţiile excepţionale prevăzute la art. 144 alin. (4), în limita efectivelor
maxime la clasă, stabilite de lege;
(6) Elevii din clasele terminale ale învăţământului liceal se pot transfera de la învăţământul cu
frecvenţă cursuri de zi la învăţământul cu frecvenţă cursuri serale, în anul terminal, pe parcursul
vacanţelor școlare, după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de diferenţă.
(7) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, profilul și/sau specializarea se
efectuează, de regulă, în perioada vacanţelor școlare.
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(8) În situaţii excepţionale, bine motivate, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor
maxime de elevi la grupă/formaţiunea de studiu, inspectoratul școlar poate aproba depășirea
efectivului maxim, conform legislaţiei în vigoare.
(9)
Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, profilul și/sau specializarea se
efectuează, de regulă, în perioada vacanţelor școlare, cu respectarea R.O.F.U.I.P. și R.O.F. al
Seminarului Teologic Ortodox București.
Transferul elevilor în timpul anului școlar se poate efectua, în mod excepţional, cu respectarea
prevederilor prezentului regulament, în următoarele situaţii:
a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al
municipiului București;
b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe bazaunei expertize medicale efectuate de
direcţia de sănătate publică;
c) de la clasele de învăţământ liceal la clasele de învăţământ profesional;
d) la/de la învăţământul de artă, sportiv și militar;
e) de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de predare
bilingv la celelalte clase;
f) în alte situaţii excepţionale, pe baza documentelor justificative, cu aprobarea consiliului de
administraţie al inspectoratului școlar.
(11) Conform cererii de transfer, părintele/ tutorele legal are obligaţia de a se informa asupra
rezultatului cererii de transfer. Anunţarea solicitanţilor a căror cerere a fost avizată pozitiv va fi
realizată telefonic de secretariat sau prin afişare la avizierul Seminarului de către serviciul
secretariat în maxim 3 zile lucrătoare după data desfășurării ședinţei Consiliului de Administraţie
în care au fost analizate cererile.
(12) Contestaţiile se depun la secretariat în termen de 48 de ore după ziua în care s-au anunţat
rezultatele.
(13) În cazul în care cererea de transfer implică, odată cu aprobarea ei, schimbarea limbii
moderne, părinţii și elevul își vor asuma, la depunerea cererii, nivelul de cunoștinţe necesar studiului
limbii moderne respective. Primează interesul elevului, această prevedere se aplică și situaţiilor
excepţionale prevăzute în prezentul regulament.
(14) După aprobarea transferului, unitatea de învăţământ primitoare este obligată să solicite
situaţia școlară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învăţământ de la care se
transferă elevul este obligată să trimită la unitatea de învăţământ primitoare, situaţia școlară a celui
transferat, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situaţiei școlare
de către unitatea de învăţământ la care s-a transferat, elevul transferat participă la cursuri în calitate
de audient numai daca parintele sau elevul major solicita în scris acest lucru.

Capitolul IX - Examenele organizate la nivelul unităţilor de învăţământ
Art. 107 Examenele organizate de unitatea de învăţământ sunt:
a) Examen de admitere

b) Examen de corigenţă pentru elevii declaraţi corigenţi la încheierea cursurilor anuale şi pentru
elevii declaraţi corigenţi după susţinerea examenelor din sesiunea pentru elevii amânaţi;
c) Examen de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii declaraţi amânaţi;
d) Examen de diferenţe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învăţământ este
condiţionată de promovarea unor astfel de examene.
e) Examen de Cântăreţ bisericesc.
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Ttitlul VIII – Partenerii educaționali – Părinții
Capitolul I - Drepturi și obligații
Art. 108 (1) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevului sunt parteneri educaţionali principali
ai unităţilor de învăţământ.
(2)
Părinţii/ tutorii/ susţinătorii legali ai copilului/elevului au acces la toate informaţiile legate
de sistemul de învăţământ care privesc educaţia copiilor lor.
(3)
Părinţii/ tutorii/ susţinătorii legali ai copilului/elevului au dreptul de a fi susţinuţi de sistemul
de învăţământ, pentru a se educa şi a-şi îmbunătăţii aptitudinile ca parteneri în relaţia familieşcoală.
Art. 109 (1) Părintele/ tutorele/ susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat
periodic referitor la situaţia şcolară şi la comportamentul propriului copil.
(2) Părintele/ tutorele/ susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească informaţii
referitoare numai la situaţia propriului copil.
Art. 110 (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta
unităţii de învăţământ în concordanţă cu procedura de acces, dacă:
a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu
directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ;
b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;
c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ;
d) participă la întâlnirile programate cu profesorul diriginte;
e) participă la acţiuni organizate de Asociaţia de părinţi.
(2) Consiliul de Administraţie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al părinţilor, tutorilor sau
susţinătorilor legali în unităţile de învăţământ.
Art. 111 Părinţii/ tutorii/ susţinătorii legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate
juridică, conform legislaţiei în vigoare.
Art. 112(1) Rezolvarea situaţiilor conflictuale sesizate de părintele/ tutorele/ susţinătorul legal al
copilului/elevului în care este implicat propriul copil se face prin discuţii amiabile cu salariatul
unităţii de învăţământ implicat, profesorul diriginte. Părintele/ tutorele/ susţinătorul legal al
copilului/elevului are dreptul de a solicita ca la discuţii să participe şi reprezentantul părinţilor. În
situaţia în care discuţiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele/ tutorele/
susţinătorul legal are dreptul de a se adresa conducerii unităţii de învăţământ, printr-o cerere scrisă,
în vederea rezolvării problemei.
(2) În cazul în care părintele/ tutorele/ susţinătorul legal consideră că starea conflictuală nu a fost
rezolvată la nivelul unităţii de învăţământ, acesta are dreptul de a se adresa, în scris, inspectoratului
şcolar pentru a media şi rezolva starea conflictuală.
Art. 113 Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali.
(1)
Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a asigura
frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea
elevului, până la finalizarea studiilor.
(2)
Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care nu asigură şcolarizarea elevului, în perioada
învăţământului obligatoriu, este sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă cuprinsă între
100 lei şi 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii.
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(3)
Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (2) se
realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea Consiliului de
Administraţie al unităţii de învăţământ.
(4)
Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învăţământ,
părintele/ tutorele/ susţinătorul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate,
în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/formaţiune de studiu pentru evitarea
degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi/preşcolari din colectivitate/unitatea de învăţământ.
(5)
Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia
legătura cu profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului prin mijloace stabilite
de comun acord. Prezenţa părintelui/ tutorelui/ susţinătorului legal va fi consemnată în caietul
profesorului diriginte, cu nume, dată şi semnătură.
(6)
Părintele/ tutorele/ susţinătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din
patrimoniul unităţii de învăţământ, cauzate de elev.
(7)
Părintele/ tutorele/ susţinătorul legal al elevului din învăţământul primar are obligaţia să îl
însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea orelor de curs să îl preia. În
cazul în care părintele/ tutorele/ susţinătorul legal nu poate să desfăşoare o astfel de activitate,
împuterniceşte o altă persoană.
(8)
Părintele/ tutorele/ susţinătorul legal al elevului din învăţământul primar, gimnazial şi ciclul
inferior al liceului are obligaţia de a solicita, în scris, retragerea elevului în vederea înscrierii acestuia
într-o unitate de învăţământ din străinătate.
Art. 114 Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a copiilor/elevilor şi a
personalului unităţii de învăţământ.
Art. 115 (1) Respectarea prevederilor prezentului regulament şi a Regulamentului de organizare şi
funcţionare a unităţii de învăţământ este obligatorie pentru părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai
copiilor/elevilor.
(2) Nerespectarea dispoziţiilor prevederilor prezentului regulament şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, atrage răspunderea persoanelor vinovate
conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 116 (1) Adunarea generală a părinţilor este constituită din toţi părinţii, tutorii sau susţinătorii
legali ai copiilor/elevilor de la grupă/formaţiune de studiu.
(2)
Adunarea generală a părinţilor hotărăşte referitor la activităţile de susţinere a cadrelor
didactice şi a echipei manageriale a unităţii de învăţământ, privind activităţile şi auxiliarele didactice
şi mijloacele de învăţământ utilizate în demersul de asigurare a condiţiilor necesare educării elevilor.
(3)
În adunarea generală a părinţilor se discută problemele generale ale colectivului de elevi şi
nu situaţia concretă a unui elev. Situaţia unui elev se discută individual, numai în prezenţa
părintelui/ tutorelui/ susţinătorului legal al copilului/elevului respectiv.
Art. 117 (1) Adunarea generală a părinţilor se convoacă de către profesorul diriginte, de către
preşedintele comitetului de părinţi al clasei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi.
(2) Adunarea generală a părinţilor se convoacă ori de câte ori este nevoie, este valabil întrunită în
prezenţa a jumătate plus unu din totalul părinţilor/ tutorilor/ susţinătorilor legali ai copiilor/elevilor
din grupa/clasa respectivă şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenţi. În caz
contrar se convoacă o nouă adunare generală a părinţilor, în cel mult 7 zile, în care se pot adopta
hotărâri, indiferent de numărul celor prezenţi, cu votul a jumătate plus unu din aceştia.
(3) Părinţii/ nu vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ și nu vor însoţi copiii în clădirea
acesteia, cu excepţia cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii școlii.
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Capitolul II - Comitetul de părinţi
Art. 118 (1) În unităţile de învăţământ, la nivelul fiecărei clase, se înfiinţează şi funcţionează
Comitetul de părinţi.
(2)
Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea
generală a părinţilor, convocată de profesorul diriginte care prezidează şedinţa.
(3)
Convocarea adunării generale pentru alegerea Comitetului de părinţi are loc în primele 15 de
zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar.
(4)
Consiliul de conducere al Comitetul de părinţi pe clasă se compune din 3 persoane: un
preşedinte şi 2 membri. În prima şedinţă după alegere, membrii comitetului decid responsabilităţile
fiecăruia, pe care le comunică profesorului diriginte.
(5)
Consiliul de conducere al comitetului de părinţi pe clasă reprezintă interesele părinţilor,
tutorilor sau susţinătorilor legali ai copiilor/elevilor clasei în adunarea generală a părinţilor/
tutorilor/ susţinătorilor legali, în Consiliul Profesoral, în consiliul clasei şi în relaţiile cu echipa
managerială.
Art. 119 Consiliul de conducere al Comitetului de părinţi pe clasă are următoarele atribuţii:
a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor elevilor clasei. Deciziile
se iau cu majoritatea simplă a voturilor părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali prezenţi;
b) susţine organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi educative extraşcolare
la nivelul clasei şi a unităţii de învăţământ;
c) susţine organizarea şi desfăşurarea de programe de prevenire şi combaterea violenţei,
asigurarea siguranţei şi securităţii, combaterea discriminării şi reducerea absenteismului în
mediul şcolar;
d) susţine activităţile dedicate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei materiale a
grupei/clasei şi unităţii de învăţământ, prin strângerea de cotizaţii voluntare de la membrii
asociaţiei de părinţi şi atragerea de fonduri băneşti şi donaţii de la persoane fizice sau juridice,
colectate prin asociaţia de părinţi cu personalitate juridică cu respectarea prevederilor legale în
domeniul financiar;
e) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi profesorul diriginte şi se implică activ în
întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ;
f) susţine organizarea şi desfăşurarea de activităţi de consiliere şi orientare socioprofesionale;
g) se implică în asigurarea securităţii elevilor în cadrul activităţilor educative, extraşcolare şi
extracurriculare;
h) prezintă, la finele fiecărui modul sau anual, adunării generale a părinţilor, justificarea
utilizării fondurilor alocate, dacă acestea există.
Art. 120 Preşedintele Comitetului de părinţi pe clasă reprezintă interesele părinţilor, tutorilor sau
susţinătorilor legali în relaţiile cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi şi, prin
aceasta, în relaţie cu conducerea unităţii de învăţământ şi alte foruri, organisme şi organizaţii.
Art. 121(1) Comitetul de părinţi poate decide să susţină, inclusiv financiar, prin asociaţia de părinţi
cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar, întreţinerea,
dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinţi nu este
obligatorie.
(2)
Sponsorizarea unei grupe/clase de către un operator economic/persoane fizice se face
cunoscută Comitetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru
copii/elevi/părinţi, tutori sau susţinători legali.
(3)
Este interzisă şi constituie abatere disciplinară implicarea copiilor/elevilor sau a personalului
din unitatea de învăţământ în strângerea şi/sau gestionarea fondurilor.
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Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi
Art. 122(1) Consiliul reprezentativ al părinţilor își desemnează președintele și 2 vicepreședinţi ale
căror atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, și se consemnează
în procesul-verbal al ședinţei.
(2)
Consiliul reprezentativ al părinţilor se întrunește în ședinţeori de câte ori este necesar.
Convocarea ședinţelor consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către președintele acestuia
sau, după caz, de unul dintre vicepreședinţi.
(3)
Consiliul reprezentativ al părinţilor desemneazăreprezentanţii părinţilor sau reprezentanţilor
legali în organismele de conducere și comisiile unităţii de învăţământ.
(4)
Consiliul reprezentativ al părinţilor este întrunit statutar înprezenţa a două treimi din
numărul total al membrilor, iar hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă a
voturilor celor prezenţi. În situaţia în care nu se întrunește cvorumul, ședinţa se reconvoacă pentru
o dată ulterioară, fiind statutară în prezenţa a jumătate plus 1 din totalul membrilor.
(5)
Președintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinţilorîn relaţia cu alte persoane fizice și
juridice.
(6)
Președintele prezintă, anual, raportul de activitate alconsiliului reprezentativ al părinţilor.
(7)
În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii,epidemii, pandemii, alte situaţii
excepţionale, ședinţele consiliului reprezentativ al părinţilor se pot desfășura online, prin mijloace
electronice de comunicare, în sistem de videoconferinţă.
Art. 123 Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii:
a)
propune unităţilor de învăţământ discipline și domenii caresă se studieze prin curriculumul
la decizia școlii, inclusiv din oferta naţională;
b)
sprijină parteneriatele educaţionale între unităţile deînvăţământ și instituţiile/organizaţiile
cu rol educativ din comunitatea locală;
c)
susţine unităţile de învăţământ în derularea programelorde prevenire și de combatere a
absenteismului și a violenţei în mediul școlar;
d)
promovează imaginea unităţii de învăţământ încomunitatea locală;
e)
se ocupă de conservarea, promovarea și cunoaștereatradiţiilor culturale specifice
minorităţilor în plan local, de dezvoltarea multiculturalităţii și a dialogului cultural;
f)
susţine unitatea de învăţământ în organizarea și
desfășurarea tuturor activităţilor;
g)
susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizareași în desfășurarea consultaţiilor cu
părinţii sau reprezentanţii legali, pe teme educaţionale;
h)
colaborează cu instituţiile publice de asistenţăsocială/educaţională specializată, direcţia
generală de asistenţă socială și protecţia copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu
organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor
care au nevoie de ocrotire;
i)
susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliereși orientare socioprofesională sau
de integrare socială a absolvenţilor;
j)
propune măsuri pentru școlarizarea elevilor dinînvăţământul obligatoriu și încadrarea în
muncă a absolvenţilor;
k) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea
de învăţământ, la solicitarea cadrelor didactice;
l)
sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea
sănătăţii și securităţii elevilor;
m)
are iniţiative și se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii, înbuna desfășurare a activităţii în
internate și în cantine;
n)
susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea
și desfășurarea programului „Școala după școală”.
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Art. 124 (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ poate face demersuri
privind atragerea de resurse financiare, care vor fi gestionate de către școală, constând în contribuţii,
donaţii, sponsorizări etc. din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară și din străinătate care
vor fi utilizate pentru:
a) modernizarea și întreţinerea patrimoniului unităţii de
învăţământ, a bazei materiale și sportive;
b) acordarea de premii și de burse elevilor;
c) sprijinirea financiară a unor activităţi extrașcolare;
d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care
provin din familii cu situaţie materială precară;
e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii deînvăţământ sau care sunt aprobate prin
hotărâre de către adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă.
(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor colaborează cu structurile asociative ale părinţilor la nivel
local, judeţean, regional și naţional.
Titlul IX – Siguranţa şcolară
Art. 125 Atât personalul şcolii, cât şi elevii şi părinţii acestora vor contribui la asigurarea
unui climat favorabil învăţării. Şcoala se va asigura că părinţii şi elevii sunt informaţi în privinţa
drepturilor, obligaţiilor şi sancţiunilor.
Pentru asigurarea siguranţei elevilor Seminarului Teologic Ortodox București este organizat
serviciul pe clasă. Comisia de organizare a serviciului pe liceu conţine 2 membri şi un responsabil.
Zilnic există un profesor de serviciu pe şcoală pentru fiecare schimb. Atribuţiile profesorului de
serviciu, sunt aprobate în CP și CA. Serviciul pe clasă este asigurat de grupe de câte 2 elevi pe
săptămână, care au atribuţii stabilite de profesorii diriginţi. !!!
• Şcoala va păstra un registru al incidentelor în care se specifică încălcările regulilor de către
elevi şi măsurile care au fost luate de şcoală.
• Şcoala încurajează victimele faptelor penale să facă o declaraţie în acest sens. Şcoala va
raporta întotdeauna dacă se află în situaţia de a fi partea vătămată.
• Acolo unde este posibil, pe baza unor considerente judicioase, şcoala va colabora întotdeauna
la aducerea la îndeplinire a unor sancţiuni judiciare care se pot aplica eventual în cazul unui
elev al şcolii.
• Şcoala va colabora în cea mai mare măsură posibilă la aducerea la îndeplinire a măsurilor pe
care poliţia le consideră drept necesare în aplicarea legilor şi prevederilor, ca şi pentru
ordinea publică, acolo unde există suspiciuni referitoare la ameninţarea gravă a siguranţei în
şcoală, cât şi în cazul manifestării unor comportamente infracţionale de către elevi în şcoală
şi împrejurimile acesteia.
• Clădirea şcolii va fi menţinută în condiţii de curăţenie pentru menţinerea sănătăţii elevilor.
• Comportamentul elevilor va fi întotdeauna corect, atât în relaţiile cu ceilalţi elevi, personalul
şcolii şi restul cetăţenilor. În cadrul tuturor activităţilor legate de şcoală, aici fiind incluse şi
deplasarea zilnică spre şi dinspre şcoală, se aşteaptă din partea elevilor un comportament
corespunzător, conştientizând faptul că acest comportament este legat de numele şcolii.
Conducerea şcolii la propunerea Consiliului clase și aprobarea în CP, decide asupra măsurilor
disciplinare care trebuie luate împotriva elevului/elevilor în cauză.
Măsuri
• Dacă siguranţa personalului ori a elevilor devine o problemă, conducerea şcolii va transmite
această informaţie poliţiei, părinţilor/tutorilor şi inspectoratului.
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• Şcoala va întocmi, când este cazul, rapoarte către poliţie referitoare la faptele sancţionabile
şi va oferi şi datele personale ale persoanelor implicate. De asemenea, se va raporta la cine şi ce
fel de obiecte şi/sau bunuri au fost identificate, precum şi modul în care şcoala a obţinut posesie
asupra acestor bunuri.
• În cazul posesiei de arme, droguri, alcool, artificii interzise, şcoala va acţiona conform legilor
în vigoare, va informa poliţia şi, în funcţie de circumstanţe, va întocmi un raport adresat poliţiei.
• Şcoala informează părinţii/tutorii elevilor în cazul în care aceştia au încălcat regulamentul
şcolar.
• Şcoala asigura gestionarea cazurilor în care exista încălcări ale regulamentului intern.
Utilizarea computerului/internetului
• Computerele puse la dispoziţia elevilor în şcoală trebuie să fie utilizate în mod corespunzător.
• Acţiunile elevilor cu intenţia de a prejudicia ori de a distruge bunurile puse la dispoziţie de
şcoală, ori de a şterge datele din programe, ori de a modifica setările standard sunt strict interzise.
• Se vor lua măsuri împotriva elevilor care nu respecta această prevedere. Costurile pentru
recuperarea programului/costurile salariale vor fi suportate de către respectivul elev ori, după
caz de către părinţii/tutorii acestuia.
• Nu este permisă utilizarea numelui şcolii, ori a unei prescurtări a numelui şcolii, ori a unei
indicaţii cu referire la acesta ca nume de domeniu al unui website care să implice o referinţa clară
în privinţa şcolii.
• Şcoala va apela la mijloace juridice pentru a pune capăt abuzului şi utilizării ilegale a numelui
şcolii. Şcoală va adopta măsuri interne împotriva elevilor care nu respectă această prevedere.
• Şcoala va lua măsuri împotriva celor care vor folosi cuvinte ori imagini pe computerele şcolii,
ori pe internet pentru a jigni angajaţii şcolii ori pentru a aduce daune imaginii acestora.
• Nu este permisă utilizarea accesului la internet de pe computerele şcolii pentru alte scopuri
decât culegerea de informaţii necesare studiilor.
Înregistrarea incidentelor
• Vor fi înregistrate toate incidentele care se produc în şcoală ori în vecinătatea acesteia. Sunt
definite drept incidente toate comportamentele care pot avea urmări juridice penale, aşa cum
prevede codul penal.
• Pentru fiecare incident se vor menţiona măsurile corespunzătoare, precum şi sancţiunile.
Aceste măsuri şi sancţiuni sunt înregistrate în protocolul incidentelor din şcoală. În cazul unor
incidente, se va realiza şi o raportare, iar informaţii despre elev şi incident vor fi transmise şi
schimbate între ISMB, poliţie, jandarmerie şi, eventual, şcolile implicate.
Daune
• Elevii trebuie să se comporte de aşa manieră încât să nu producă daune bunurilor colegilor
lor, clădirii, ori inventarului şcolii.
• Ori de câte ori se produc daune, elevii trebuie să comunice această conducerii şcolii,
diriginţilor, ori administratorului.
• Ori de câte ori şcoala este trasă la răspundere pentru daune create de elevi, persoanele care
lucrează în şcoală ori de terţi, dauna este raportată la societatea responsabilă de asigurarea şcolii.
• Pentru producerea de daune ori furtul unor obiecte în şcoală şi în vecinătatea şcolii, şcoala nu
poate fi trasă la răspundere, cu excepţia cazului în care daunele sunt rezultatul unei cauze care
trebuie remediată de şcoală (de exemplu, bucăţi de tencuială desprinse de pe faţadă, garduri în
stare de degradare, instalaţii defecte).
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• Şcoala nu este responsabilă de daunele create de elevi, incluzându-se aici aducere de daune
ori pierderea bunurilor aduse de elevi la şcoală (biciclete, îmbrăcăminte, genţi, materiale), cu
excepţia cazului în care din rapoartele poliţiei rezultă că şcoala este responsabilă.
Art. 126 Accesul vizitatorilor.
(1)
Conducerea şcolii poate interzice accesul în şcoală unor categorii de vizitatori
care nu și-au anunţat prezența (ex: reprezentanţi mass-media).
(2)
În situaţia în care conducerea Seminarului Teologic Ortodox București
apreciază că siguranţa şcolii este periclitată de anumite persoane, atunci aceasta
poate interzice accesul persoanelor respective în incinta unităţii de învăţământ.
(3)
Seminarul este dotat cu sistem de supraveghere video; operarea acestui sistem în condiţii de
maximă securitate cu respectarea legislaţiei în vigoare Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date, Ordonanţa de Urgenţă nr. 13 din 24 aprilie 2012 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în
sectorul comunicaţiilor electronice și cu respectarea procedurii specifice privind securitatea şi
siguranţa elevilor în perimetrul Seminarului Teologic Ortodox București., aprobată prin hotărârea
Consiliului de Administraţie
Art. 127 Agentul de pază, ca responsabil de accesul în Seminarul Teologic Ortodox București, are
următoarele atribuţii:
(1)
Verifică la intrarea în școală legitimaţia sau carnetul de elev prevăzute în mod obligatoriu cu
fotografia titularului, semnătura și viza valabilă a conducătorului unităţii. Dacă constată lipsa
documentelor de legitimare sau nereguli în actualizarea lor, agentul de pază nu permite accesul în
liceu și anunţă profesorul de serviciu. După verificare, în cazul documentelor valabile, permite
elevilor accesul în incintă.
(2)
Permite persoanelor străine accesul în școală doar după stabilirea motivului pentru care a
fost solicitat accesul, legitimarea şi înregistrarea vizitatorilor, anunţând în prealabil serviciul
secretariat care va informa compartimentul din Seminarul Teologic Ortodox București vizitat.
(3)
Vizitatorul va pătrunde în holul Seminarul Teologic Ortodox București numai cu ecuson și nu
va avea acces în clase fără a fi însoţit de un reprezentant al personalului Seminarului Teologic
Ortodox București
(4)
Permite accesul în incinta școlii, în afara orelor lor de program, a persoanelor sau a grupurilor
de persoane, pe bază de tabel (în care sunt menţionate perioada/intervalul temporal, locul/sala și
scopul accesului în incinta școlii) aprobat de directorul școlii, după legitimarea şi înregistrarea lor.
(5)
Permite accesul în incinta școlii a autovehiculelor cu permis de acces şi pe bază de tabel
aprobat de directorul şcolii, actualizat permanent şi disponibil la punctul de pază.
(6)
Interzice accesul elevilor cu autovehicule în incinta școlii.
(7) Şcoala permite accesul numai personalului şi elevilor şcolii. Părintele/ tutorele/ susţinătorul
legal al elevului/copilului are acces în incinta unităţii de învăţământ dacă:
a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul
unităţii de învăţământ.
b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice.
c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ.
d) participa la întâlnirile programate cu profesorul/profesorul diriginte.
(7) Există o procedură de acces în unitatea de învăţământ.
a) Accesul persoanelor şi autovehiculelor în incinta Seminarului se va face numai prin locurile
special destinate acestui scop, pentru a permite organizarea supravegherii acestora la intrarea
şi ieşirea din unitate. Este permis doar accesul autovehiculelor care aparţin Seminarului,
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b)

c)

d)

e)

f)

salvării, pompierilor, poliţiei, salubrizării, jandarmeriei, precum şi a celor care care asigura
intervenţia operativă pentru remedierea unor defecţiuni ale reţelelor interioare sau a celor
care aprovizionează unitatea cu produse sau materiale. Intrările şi ieşirile acestora vor fi
consemnate în registrul de acces (oră, motivul, număr de înmatriculare, durata staţionării,
scopul).
Accesul cadrelor didactice, personalului tehnico-administrativ este permis pe oricare intrare
a şcolii iar a elevilor Seminarului este permis în baza carnetului de elev, prin locul/poarta de
,,intrarea elevilor”.
Este interzis accesul în instituţie a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a
celor turbulente, precum şi a celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea
publică. De asemenea, se interzice intrarea persoanelor însoţite de câini, sau care au arme şi
obiecte contondente, substanţe toxice, explozive pirotehnice, iritante lacrimogene sau uşor
inflamabile, cu publicaţii având caracter obscen sau instigator, precum şi cu stupefiante sau
băuturi alcoolice. Se interzice, totodată, comercializarea acestor produse în incinta şi
imediata apropiere a unităţii noastre de învăţământ.
Personalul de pază şi cadrele didactice au obligaţia să supravegheze comportarea vizitatorilor
şi să verifice sălile în care aceştia sunt invitaţi, pentru a nu fi lăsate sau abandonate obiecte
care prin conţinutul lor pot produce evenimente deosebite.
În situaţia organizării şedinţelor cu părinţii sau a unor întruniri cu caracter educativ, cultural
şi sportiv, desfăşurate în incinta şcolii, profesorii implicaţi vor asigura întocmirea şi
transmiterea la punctul de control a tabelelor nominale cu persoanele invitate să participe la
aceste manifestări.
Programul de audienţe al conducerii Seminarului se va stabili de către directorul Seminarului
şi se va afişa la punctul de control.

Contractul educaţional
Art. 128
(1) Seminarul Teologic Ortodox București încheie cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în
momentul înscrierii elevilor în registrul unic matricol un contract educaţional în care sunt înscrise
drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor.
(2) Modelul contractului educaţional este prezentat în Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentului
Regulament.
Art. 129
(1) Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul unităţii de
învăţământ.
(2) Eventualele modificări se pot realiza printr-un act adiţional acceptat de ambele părţi şi care se
ataşează contractului educaţional.
(3) Contractul educaţional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore sau
susţinătorul legal, altul pentru unitatea de învăţământ şi îşi produce efectele de la data semnării.

Titlul X - Şcoala şi comunitatea
Parteneriate/ protocoale între unitatea de învăţământ şi alţi parteneri educaţionali
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Art. 130
Arhiepiscopia Bucureștilor, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi
reprezentanţi ai comunităţii locale colaborează cu Consiliul de Administraţie şi cu
direcțiunea Seminarului în vederea atingerii obiectivelor unităţii de învăţământ. De
asemenea, Seminarul Teologic Ortodox București încheie parteneriate cu diferite
instituții medicale din domeniul sanitar în vederea colaborării pentru efectuarea
stagiilor de practică ale elevilor de la Profilul postliceal sanitar.
Art. 131
(1) Seminarul Teologic Ortodox București poate realiza parteneriate cu asociaţii, fundaţii, instituţii
de educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale
sau alte tipuri de organizaţii, în interesul beneficiarilor direcţi ai educaţiei.
(2) Seminarul Teologic Ortodox București în conformitate cu legislaţia în vigoare, poate iniţia, în
parteneriat cu autorităţile Administraţiei Publice locale şi cu Asociaţiile de părinţi, în baza hotărârii
Consiliului de Administraţie, activităţi educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea
competenţelor dobândite sau de accelerare a învăţării.
(3) Parteneriatul cu autorităţile Administraţiei Publice locale are ca scop derularea unor
activităţi/programe educaţionale în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite de unitatea
de învăţământ. Activitaţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă
electorală, de prozelitism religios şi nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.

Titlul XI – Rețeaua școlară
Art. 132 În conformitate cu legislația în vigoare, Seminarul Teologic Ortodox, având
în vedere art. 7 din Ordinul nr. 4183 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare și funcționare de învățământ preuniversitar,
după acceptul de înființare al autorității publice locale, cu avizul de oportunitate al
inspectoratului școlar
și după obținerea avizului de cult al Arhiepiscopiei
Bucureștilor, în vederea creșterii calității educației și optimizării gestionării
resurselor, poate decide înființarea consorțiilor școlare, în conformitate cu legislația
în vigoare.

Titlul XII - Dispoziţii finale
Art. 133 (1) Este interzis atât elevilor, cât şi personalului liceului (didactic, didactic auxiliar şi
nedidactic) consumul de băuturi alcoolice sau prezenţa sub influenţa alcoolului în incinta liceului.
(2) Profesorilor le este interzis să fumeze în școală, conform legislaţiei în vigoare.
Art. 134 (1) Este interzisă constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat
derulării examenelor/evaluărilor naţionale.
(2) Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea
prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanţii
legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancţionează conform legii.
(3) Se interzice condiţionarea eliberării adeverinţelor, foilor matricole, caracterizărilor şi a
oricăror acte de studii sau documente şcolare, de obţinerea de beneficii materiale.
Art. 135 Comisiile metodice de specialitate au obligaţia de a stabili și comunica elevilor la începutul
fiecărui an școlar normele și regulile care trebuie respectate în cadrul cabinetelor și pe terenul de
sport, prevăzute în procedurile operaţionale
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Art. 136 (1) Prezentul regulament poate fi revizuit anual, la începutul fiecărui an şcolar. Propunerile
de revizuire vor fi supuse spre aprobare Consiliului de administraţie, în scris, cu număr de
înregistrare la secretariatul școlii.
(2) Prevederile prezentului Regulament se pot modifica și/sau completa ulterior ori de câte ori este
cazul, la iniţiativa Consiliului de Administraţie și cu consultarea organizaţiei sindicale din cadrul
Seminarului Teologic Ortodox București. Modificările și/sau completările vor fi aduse la cunoștinţa
întregului personal și a elevilor în termen de max. 30 zile de la efectuare.
Art. 137 (1) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toţii elevii Seminarului
Teologic Ortodox București, pentru întregul personal din Seminarul Teologic Ortodox București,
pentru părinţii/tutorii/ susţinătorilor legali ai elevilor şi pentru toate persoanele, instituţiile sau
organizaţiile care intră în contact cu Seminarul Teologic Ortodox București
(2) Prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţă elevilor, părinţilor şi personalului
Seminarului Teologic Ortodox București. în termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea lui
de către Consiliul de administraţie al Seminarului Teologic Ortodox București.
Art. 138 Anexa 1 face parte integrantă din prezentul regulament.
Art. 139 Toate dispoziţiile din regulamentele anterioare, care contravin prezentului regulament, se
abrobă.
Art. 140 Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării sale de către Consiliul de
Administraţie al Seminarului Teologic Ortodox București. În situaţii speciale, cum ar fi calamităţi,
intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii excepţionale, articole ale prezentului regulament pot fi
suspendate pe o perioadă determinată de timp, fiind înlocuite de proceduri special elaborate în
contextul situaţiei speciale.

DIRECTOR,
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