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REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
A COLEGIULUI ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”
EXTRAS
(punctul A : Regulament de Ordine Interioară
al Colegiului Economic “Virgil Madgearu”)
Activitatea şcolara se desfasoara zilnic (luni – vineri) in intervalul orar:
 7.30 – 13.20 clasele XI – XII
 13.30 – 19.20 clasele IX – X
Durata orei de curs este de 50 minute, iar pauza este de 10 minute.
RESPONSABILITĂȚILE ELEVILOR
ART. 60 Elevii sunt datori sa cunoască şi să respecte legile ţării, ROF a Colegiului
Economic “Virgil Madgearu”, normele de protecţie civilă şi a mediului, reguli privitoare la
apararea sănătaţii publice şi personale, reguli privind tehnica securitaţii muncii, prevenirea şi
stingerea incendiilor, reguli de circulaţie rutiera.
ART. 61 Elevii au obligaţia de a se comporta civilizat în şcoală şi în societate facând
dovada respectului faţa de cei din jur, prin atitudine, gestica, limbaj decent, fara manifestari
violente sau scandaloase.
ART. 62 Elevii vor acorda respect cadrelor didactice, personalului administrativ şi de
serviciu atât în şcoala cât şi înafara ei.
ART. 63 Elevii au obligaţia de a utiliza cu stricteţe caile de acces în şcoala rezervate
lor.
ART. 64 Elevii au obligaţia sa-şi îndeplineasca în mod conştiincios sarcinile ce le revin
ca elev de serviciu.
ART. 65 Elevii sunt obligaţi ca în sala de sport, la orele de educaţie fizica, sa foloseasca
tenişi sau adidaşi. La orele de educaţie fizica, toţi elevii, inclusiv cei scutiţi sunt obligaţi sa fie
prezenţi în sala de sport sau pe terenul de sport, acolo unde se desfaşoara ora.
ART. 66 Elevii, prin reprezentanţii lor (Consiliul şcolar al elevilor pe clasa) au
obligaţia sa ia parte la întâlnirile de bilanţ semestrial organizate cu conducerea scolii.
ART. 67 Elevii au obligaţia sa poarte asupra lor carnetul de elev, sa-l prezinte
profesorului pentru consemnarea notelor precum şi parinţilor pentru informare în legatura
cu situaţia lor şcolara.
ART. 68 Accesul elevilor în liceu se face pe baza de ecuson şi/sau legitimatie. Ecusonul
va fi purtat atât în timpul orelor, cât şi în pauza, în toate spaţiile din incinta şcolii sau în
curtea acesteia.
ART. 69 Elevii au obligaţia de a se prezenta la școală într-o ținută vestimentară
decentă și sa poarte elementele de identificare ale colegiului şi anume: camaşa sau bluza
alba/bleu, tricou alb cu maneca, pantaloni sau fusta şi sacou bleumarin sau negru, jeans
clasic (fara taieturi, franjuri, talie joasa sau colanti). Nu se admit: machiaj ostentativ, unghii
vopsite (excepţie lac, sidef, natural), par vopsit, la fete şi par lung, barba sau cioc, la baieţi.

INTERDICŢII
ART. 70 Este interzis elevilor:
a) sa distruga documentele şcolare (cataloage, foi matricole, carnete şcolare). Deteriorarea
acestora va atrage dupa sine mustrarea scrisa, eliminarea sau exmatricularea celor
vinovaţi;
b) sa deterioreze bunurile din baza materiala a şcolii. Se interzice folosirea gumei de mestecat
în timpul orelor, aruncarea si/sau lipirea ei pe mobilierul şcolii. Contravaloarea bunurilor
deteriorate va fi suportata de parinţii elevului. În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte,
raspunderea materiala devine colectiva, revenind întregii clase.
c) sa aduca şi sa difuzeze în şcoala materiale care, prin conţinutul lor, atenteaza la
independenţa, suveranitatea şi integritatea naţionala a ţarii;
d) să dețină sau să consume droguri, băuturi alcoolice sau alte substanțe interzise, țigări,
substanțe etnobotanice și să participe la jocuri de noroc. Le este interzis să fumeze, să
consume băuturi alcoolice sau droguri în incinta şi în afara şcolii, să introducă în şcoală şi
să folosească obiecte contondente ;
e) sa deterioreze obiectele din grupurile sanitare ; folosirea acestora se va face în mod
civilizat ;
f) sa posede sau sa difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
g) sa blocheze caile de acces în spaţiile de învaţamânt. Se interzice folosirea de catre elevi a
scarii profesorilor şi a spaţiilor destinate acestora ;
h) sa organizeze activitaţi de propaganda politica sau de prozelitism religios ;
i) sa introduca arme de orice fel, (artizanale sau omologate) artificii, pocnitori, spray-uri
paralizante şi iritante, patine cu rotile şi skateboard-uri ;
j) sa nesocoteasca regulile referitoare la asigurarea securitaţii spaţiului şcolar (programul
cursurilor, parasirea fara acord scris a incintei şcolii în timpul cursurilor, permiterea
accesului în incinta a persoanelor straine şcolii ) ;
k) sa introduca în şcoala persoane straine fara acordul profesorului de serviciu şi legitimarea
acestora;
l) sa utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor si al concursurilor;
prin exceptie de la aceasta prevedere, este permisa utilizarea telefoanelor mobile în timpul
orelor de curs, doar cu acordul cadrului didactic, în situatii de urgenta sau daca utilizarea lor
poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ; sa înregistreze activitatea
didactica; prin exceptie de la aceasta prevedere, este permisa înregistrarea, doar cu acordul
cadrului didactic, în cazul în care aceasta activitate poate contribui la optimizarea procesului
instructiv-educativ;
m) sa deterioreze în orice forma sistemul de supraveghere video a şcolii;
n) sa introduca sau sa raspândeasca în atmosfera, pe sol, în subsol sau în apa produse,
substanţe, materiale, microorganisme sau toxine de natura sa puna în pericol sanatatea
oamenilor sau a animalelor ori mediului înconjurator, precum şi ameninţarea cu bombe
sau cu alte materii explozive, daca acestea au ca scop tulburarea grava a ordinii publice
prin intimidare, prin teroare sau crearea unei stari de panica.
Tentativa se pedepseşte (conf. Art. 2 din O.U. nr. 141/25 oct. 2001).
o) alarmarea, fara un motiv întemeiat a unei persoane sau a publicului, a organelor
specializate.
Se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda (conf. art. 5 din O.U.
141/25 oct. 2001).

p) sa aiba comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare si atitudini ostentative si
provocatoare;
q)sa aduca jigniri si sa manifeste agresivitate în limbaj si în comportament fata de colegi si
fata de personalul unitatii de învatamânt sau sa lezeze în orice mod imaginea publica a
acestora;
r) sa provoace, sa instige si sa participe la acte de violenta în unitate si în afara ei; sa
paraseasca incinta unitatii de învatamânt în timpul pauzelor sau dupa începerea cursurilor,
fara avizul profesorului de serviciu sau a profesorului diriginte;
s) sa aiba o atitudine care constituie o amenintare la adresa sigurantei celorlalti elevi si/sau a
personalului unitatii de învatamânt.
ART. 701 Constituie contravenţii:
Apelarea abuziva sau alertarea falsa a dispeceratului pentru apeluri de urgenţa cu
amenda de la 100 – 500 lei (conf. Legii nr. 39/2002)
ART. 71 Utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs fara acordul cadrului
didactic, realizarea de fotografii cu mobilul se sancţioneaza cu scaderea notei la purtare,
confiscarea aparatului şi înapoierea lui la sfârşitul semestrului.
ART.72 Fumatul în şcoală şi în curtea şcolii se sancţionează, după cum urmează:
(1) La prima abatere elevului i se vor aplica sancţiuni administrative (muncă în folosul
şcolii: menţinerea curăţeniei, ajutor la bibliotecă, secretariat, centrul de informare şi
documentare, etc; achiziţionarea unui top de hârtie) şi scăderea notei la purtare cu 1
punct. Dacă, în următoarele 8 săptămâni elevul îşi revizuieşte atitudinea, sancţiunea se
suspendă;
(2) La a doua abatere elevul va fi eliminat de la curs pe o perioadă de 3 zile. Eliminarea va
fi însoţită de scăderea notei la purtare cu 1 punct;
(3) La a treia abatere, elevului i se va scădea nota la purtare cu 3 puncte.
ART. 73
(1) Furtul se sancţioneaza cu scaderea notei la purtare la 4, sesizarea organelor de poliţie,
daca este cazul si cu obligativitatea elevului si a parintilor sai de a participa la consiliere cu
psihologul scolii.
Imaginile de pe sistemul de supraveghere nu pot fi solicitate de elevi. Vizionarea
acestora se face doar de catre conducerea unitaţii şi de organele de poliţie şi dupa caz, de catre
parinţi conform dispozitiilor legale în vigoare.
(2) Consumul de bauturi alcoolice în incinta scolii sau introducerea de alcool în scoala se
sanctioneaza astfel:
 Prima abatere se sancţioneaza cu scaderea notei la purtare la 7 si cu
obligativitatea elevului si a parintilor sai de a participa la consiliere cu
psihologul scolii;
 A doua abatere se sancţioneaza cu scaderea notei la purtare la 4 si cu
obligativitatea elevului si a parintilor sai de a participa la consiliere cu
psihologul scolii;
(3) Violenta fizica sau verbala fata de colegi, cadre didactice sau alte persoane se sanctioneaza
astfel:
 În cazul agresiunii verbale dovedite elevul va fi sanctionat cu scaderea notei la
purtare la 7 si cu obligativitatea elevului si a parintilor sai de a participa la
consiliere cu psihologul scolii;
 În cazul violentei fizice elevul va fi sanctionat cu scaderea notei la purtare la 4 si
cu obligativitatea elevului si a parintilor sai de a participa la consiliere cu

psihologul scolii;
ART. 74 (1) Neanunţarea (la conducerea şcolii/administraţie/ diriginte/profesor de
serviciu) a dispariţiei sau distrugerii obiectelor din inventarul clasei atrage dupa sine
suportarea cheltuielilor de catre tot efectivul clasei pentru înlocuirea obiectului disparut sau
distrus.
(2) Înştiinţarea se face în scris de catre şeful clasei (sau elevul desemnat de
diriginte) administratorului unitatii de învatamânt în momentul constatarii
deteriorarii obiectului sau a dispariţiei lui.
(3) Orice neconcordanţa între procesul-verbal al profesorului de
serviciu/portari şi realitate va fi analizata de o comisie special desemnata şi cei
vinovaţi vor suporta consecinţele.
ART. 75 Nerespectarea ţinutei obligatorii, se sancţionează cu scăderea notei la purtare
cu 1 punct la fiecare două abateri.
ASIGURAREA SIGURANTEI SI SECURITATII ELEVILOR, PERSONALULUI
DIDACTIC/DIDACTIC AUXILIAR/NEDIDACTIC; CREAREA CLIMATULUI SCOLAR
OPTIM
Asigurarea şi menţinerea securitaţii în unitatea şcolara se realizeaza prin:
 Profesorul de serviciu;
 Serviciul de paza şi protectie;
 Paznicii unitaţii de învaţamânt;
 Sistem de supraveghere video pe coridoare, salile de clasa, curtea şcolii;
 Comitetul de sanatate si securitate în munca.
REGULI PRIVIND ACCESUL ÎN ŞCOALA
Accesul elevilor în şcoala este permis pe baza:


carnetului de elev



ecusonului



legitimatiei
Ecusoanele de acces sunt executate conform modelului stabilit de directorul scolii;
Accesul profesorilor în şcoala este permis pe baza de legitimaţie de profesor;

Accesul parinţilor şi al persoanelor straine în şcoala este permis prin legitimarea cu
carte de identitate şi însoţite de bodyguard sau elevul de serviciu;
Accesul parinţilor şi al persoanelor straine va fi permis conform programului afişat la
intrarea în şcoala sau pe site-ul instituţiei. Programul va face referire la orele de consultaţie a
diriginţilor şi ale cadrelor didactice – profesori/învaţatori, precum şi la intervalul
corespunzator audienţelor directorilor, la programul de lucru cu publicul al secretariatului;
NOTA
ART. 30 (7). Parintele are acces la informaţii cu privire la progresul şcolar (note), numarul de
absenţe precum şi mediile generale, semestriale şi anuale ale elevului, prin catalogul virtual.
REMARCA
Nerespectarea acestor prevederi va fi sancționată în funcție de gravitatea abaterilor, conform
Regulamentului Intern şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de
Învăţământ Preuniversitar (Ordin de Ministru nr. 5079/31.08.2016, cu modificările și
completările ulterioare conform OMEN nr. 3027/2018).

