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Prezentul regulament intern a fost elaborat în conformitate cu: 

 

-  Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările ulterioare 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar, aprobat prin 

OMEN nr. 5.447/31.08.2020 

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

- Legea nr 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii; 

- Codul muncii, aprobat prin Legea nr. 53/24 ianuarie 2003 cu completările ulterioare; 

- Legea nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii; 

- OMECT nr. 1409/29.06.2007 cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile 

de învăţământ preuniversitar; 

- Ordin pentru aprobarea Statului Elevului Nr.4742/10.08.2016 

- Normelor metodologice din 27 mai 2020 de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 

56^1 și ale pct. 6^1 din anexa la Legea educației naționale nr. 1/2011, privind violența 

psihologică – bullying 

- Ordin comun nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii 

în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

 

  

  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225728
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225728
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225728
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CAPITOLUL I  

 

Dispoziţii generale 

  

Art.1. Liceul Teologic Unitarian Berde Mózes se organizează şi funcţionează în baza 

Hotărârii nr.136/30.12.2004, eliberată de Consiliul Local al orașului Cristuru Secuiesc. 

Art.2. Liceul îşi desfăşoară activitatea pe baza legilor, Hotărârilor Guvernului României, a 

ordinelor şi instrucţiunilor M.E.C, a dispoziţiilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Harghita, a 

hotărârilor adoptate de Consiliul de Administraţie al Liceului, a deciziilor date de directorul 

Liceului, a altor acte normative. 

Art.3. Regulamentul intern cuprinde reglementări specifice condiţiilor concrete de 

desfăşurare a activităţii în Liceul Teologic Unitarian Berde Mózes (LTUBM), iar respectarea 

lui este obligatorie pentru tot personalul salariat al unităţii, pentru elevi şi părinţi/tutori legali 

ai acestora. Încălcarea lui constituie abatere disciplinară ce va fi sancţionată. 

Art.4.  Pentru aducerea la cunoștința personalului LTUBM, a părinților și a elevilor, 

regulamentul intern se afișează în sala profesorală şi pe site-ul şcolii (www.berdemozes.ro). 

Profesorii diriginți au obligația de a prezenta elevilor și părinților prezentul regulament, 

precum şi Ordin pentru aprobarea Statului Elevului Nr.4742/10.08.2016 Personalul LTUBM, 

părinții/susținătorii legali și elevii  își vor asuma, prin semnătură, faptul că au fost informați 

referitor la prevederile regulamentului intern. 

Art.5. Prezentul regulament poate fi revizuit anual, înaintea începerii anului școlar cu 

respectarea procedurilor legale privind discutarea în Consiliul profesoral, în Consiliul de 

administraţie şi cu consultarea reprezentanţilor părinţilor şi elevilor. Se pot face şi modificări 

pe parcursul anului şcolar numai dacă se modifică ROFUIP sau o lege prin care se cere 

modificarea regulamentului intern. 

 

  

  

http://www.berdemozes.ro/
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CAPITOLUL II 

  

Organizarea unităţii de învăţământ 

Art.6. (1) LTUBM este unitate de învăţământ de stat acreditată cu personalitate juridică. 

(2) Cursurile sunt organizate în forma de învăţământ cu frecvenţă, program de zi. 

Art.7. (1) Activitatea Liceului Teologic Unitarian Berde Mózes din Cristuru-Secuiesc este 

organizată prin cursuri de zi la nivel preșcolar, primar, gimnazial şi liceal, în cadrul liceului 

funcționează internat și cantină școlară. 

(2) Activitatea din grădinița cu program prelungit începe la ora 7.00 și se termină la ora 17.00. 

(2) Cursurile pentru elevii din clasele primare, nu vor începe înainte de ora 8.00 şi nu se vor 

termina mai târziu de ora 15.00. 

(3) În învăţământul primar, ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 15 minute (5 

minute pauză învățătorilor, 10 minute pauza elevilor, pauzele sunt decalate ca elevii să nu se 

întâlnească din diferite formațiuni de lucru). La clasa pregătitoare şi la clasa I, activităţile de 

predare-învăţare-evaluare acoperă 30-35 de minute, restul de timp fiind destinat activităţilor 

liberalese, recreative.  În Liceul Teologic Unitarian Berde Mózes clasele primare funcționează 

după un „Program special” aprobată de Consiliul de Administație a liceului. (Anexa 10) 

(4) Pentru clasele din învăţământul gimnazial, liceal, ora de curs este de 45 de minute minute 

(5 minute pauză profesorilor, 10 minute pauza elevilor, pauzele sunt decalate ca elevii să nu 

se întâlnească din diferite formațiuni de lucru). 

(5) În situația în care școla funcționează în scenariu galben, roșu programul este organizat 

conform procedurilor în vigoare. 

(6) În situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi 

modificată, la propunerea motivată a directorului, prin hotărârea consiliului de administraţie al 

unităţii de învăţământ, cu aprobarea inspectoratului şcolar. 

(6) Activitatea și programul internatului școlar în anexa nr.8  

Art. 8. (1) În Liceul Teologic Unitarian Berde Mózes cursurile se desfăşoară într-un singur 

schimb între orele 8-15 pentru orele din TC, CD+CDŞ şi 16-20 pentru orele din CDŞ. 

 (2) În fiecare luni, pe lângă ora de diriginție, pentru clasele din ciclul liceal se ţin 25 de 

minute de consiliere şi orientare în fiecare clasă, după care elevii acestor clase participă la 

slujba religioasă. Prezenţa la aceste activităţi este obligatorie. Clasele primare și gimnaziale 

lunar au o astfel de oră. 



 

5 

 

(3) Elevii claselor pregătitoare, respectiv CP-IV participă la orele gratuite de dans popular în 

cadrul programului prelungit, în mod obligatorium, păstrând astfel tradiţia şcolii. 

Art. 9. (1) În cadrul liceului funcționează internatul școlar în zilele lucrătoare între orele 

14.00 - 7.30. (Anexa 8) 

Art. 10. - (1) Consiliul de administraţie este organul de conducere al unităţii de învăţământ 

(Regulament de funcționare în Anexa 2).   

  (2) Consiliul de administraţie se organizează şi funcţionează conform Metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ, conform   

este constituit din 9 membri, astfel: 

- director 

- 3 cadre didactice alese de către Consiliul Profesoral 

- 1 reprezentant al primarului 

- 2 reprezentanți al Consiliului Local 

- 1 reprezentant ai părinţilor 

- 1 reprezentant ai elevilor 

  (3) La şedinţele Consiliului de Administraţie, participă, de regulă, fără drept de vot: 

reprezentantul Bisericii Unitariene din Transilvania, un reprezentant al organizaţiilor 

sindicale, contabilul-şef şi secretarul unităţii. 

  (4) Consiliul de Administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la 

solicitarea directorului sau a două treimi dintre membri. 

  (5) 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.   

  (6) Directorul unităţii de învăţământ este preşedintele consiliului de administraţie.  

  (7) Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi. 

  (8) Deciziile privind bugetul şi patrimoniul şcolii se iau cu majoritatea membrilor consiliului 

de administraţie. 

  (9) Cadrele didactice care au copii în unitatea de învăţământ nu pot fi desemnate ca membri 

reprezentanţi ai părinţilor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, cu excepţia 
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situaţiei în care consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, nu pot desemna alţi 

reprezentanţi. 

  (10) În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații 

excepționale, ședințele consiliului de administrație se pot desfășura on-line, prin mijloace 

electronice de comunicare, în sistem de videoconferință. Activitățile din instituție în aceste 

situații se desfășoară conform procedurilor din Anexa 4 

Art.11. Ȋn cadrul LTUBM sunt constituite următoarele comisii permanente (Regulamentul 

de funcționare în Anexa 3): 

 Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei a faptelor de corupție și a 

discriminării în mediul şcolar și promovarea interculturalității 

 Comisia de control managerial intern  

 Comisia pentru evaluarea și asigurarea calităţii 

 Comisia pentru curriculum 

 Comitetul de Securitate şi sănătate în muncă și pentru situații de urgență 

 Comisia pentru programe și proiecte educative  

și alte comisii cu caracter temporar sau ocazional.  

Art. 12 Nivelurile de învățământ sunt coordonate de profesori responsabili numiți de director. 
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CAPITOLUL III  

 

Personalul  

Art.13. Conducerea LTUBM este asigurată în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei 

Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Drepturile şi obligaţiile 

directorului sunt cele prevăzute (Art.20-23), al directului adjunct (Art 24-27) în ROFUIP, de 

prezentul regulament, de alte reglementări legale şi conform fişei postului. (Anexa 1) 

Art.14. Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative are atribuţii, drepturi şi 

obligaţii conform ROFUIP (Art.61-63) şi fişei postului. 

Art.15. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 (art.204-244), cu modificările şi completările 

ulterioare, ROFUIP şi Codul muncii (Legea nr.53/2003, Legea nr. 40/2011) reglementează 

funcţiile, competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului din 

învăţământ (didactic de predare şi de instruire practică şi ale personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic)   

 (1) Drepturile şi obligaţiile personalului din învăţământ sunt reglementate de legislaţia în 

vigoare. 

 (2) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să îndeplinească condiţiile de studii 

cerute pentru postul ocupat şi să fie apt din punct de vedere medical. 

 (3) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în 

concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor, o vestimentaţie 

decentă şi un comportament responsabil. 

 (4) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare şi să încurajeze 

acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului şi viaţa intimă, privată sau 

familială a acestuia sau ale celorlalţi salariaţi din unitate. 

 (5) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, 

precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional copiii/elevii şi/sau colegii. 

 (6) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia de a veghea la siguranţa 

copiilor/elevilor, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor şcolare, 

extracurriculare/extraşcolare. 

 (7) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile 

publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi 
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protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copiilor/elevilor, inclusiv în 

legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică. 

În LTUBM funcționează compartimentul secretariat, financiar, administrative. 

(8) Personalul angajat al unității are obligația de a respecta Normele metodologice din 27 mai 

2020 de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 și ale pct. 6^1 din anexa la Legea 

educației naționale nr. 1/2011, privind violența psihologică – bullying 

 

Art. 16 

Personalul didactic al LTUBM are următoarele obligaţii:  

 de a cunoaşte şi respecta prevederile metodologiilor si programelor în vigoare;  

 de a comunica cu familiile elevilor în mod periodic şi de câte ori este necesar;  

 de a contribui la creşterea prestigiului instituţiei şi promovarea imaginii liceului;  

 de a respecta orarul şcolii;  

 de a efectua serviciul pe şcoală;  

 de a participa la şedinţele consiliului profesoral;  

 de a evalua ritmic cunoştinţele/competenţele elevilor, iar evaluarea pe bază de 

portofolii/referate se va realiza cel mult o dată pe semestru.  

 de a cunoaște și de a îndeplini cerințele Prezentul Cod de Etică elaborat în baza Art. 

10 şi a Art. 16 din ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 

5550/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar, precum și Codului Etic 

al Bisericii Unitariene din Transilvania  

 să nu ceară favoruri de la elevi/părinți pentru acordarea unor note corespunzatoare/ 

acceptabile/ favorabile 

 să nu motiveze absentele elevilor la ore, acesta fiind dreptul exclusiv al dirigintelui 

 în situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații 

excepționale activitatea didactică se poate desfășura on-line 

Personalul didactic auxiliar este coordonat de director/director adjunct conform organigramei. 

Personalul nedidactic 

- Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de administratorul de 

patrimoniu.  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225728
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225728
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225728
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225728
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- 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.  

-  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.  

- Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi 

decât cele necesare unităţii de învăţământ.  

- Comisia de siguranță a liceului asigură condițiile în vederea asigurării securităţii 

preșcolarilor/elevilor/personalului 

Art.17. Cu excepţia situaţiilor de urgenţă, personalului didactic de predare îi este interzis:  

 să părăsească sala de clasă în timpul desfăşurării activităţilor didactice;  

 să folosească telefonul mobil în timpul desfăşurării activităţilor didactice;  

 să elimine elevii de la orele de curs;  

 să învoiască elevii din timpul activităţilor didactice pentru rezolvarea unor probleme 

personale fără acordul scris al părinţilor, al direcţiunii sau al profesorului diriginte;  

 să facă aprecieri defavorabile la adresa altor profesori/personalului școlii sau elevilor 

și părinților;  

Art.18. Pentru rezolvarea unor probleme personale deosebite/urgente, directorul LTUBM 

poate aproba învoirea cadrelor didactice / didactice auxiliare / nedidactice pe baza unei 

cereri scrise. În asemenea situaţii, cadrele didactice au obligaţia de a-şi asigura suplinirea 

tuturor activităţilor didactice cu cadre didactice de aceeaşi specializare sau alte specializări.  

Art.19. Conform planificării şi în intervalul orar 7.30-15.10, profesorii de serviciu pe şcoală 

vor îndeplini atribuţiile prevăzute în procedurile operaționale prezentate în ANEXA  nr.4:  

1. Efectuarea serviciului conform planificării este  

2. Prezentarea la şcoală la ora 7,30 dimineaţa 

3. Verificarea cataloagelor, a condicii de prezenţă a personalului didactic 

4. Coordonarea activității personalului didactic pe ziua respectivă 

5. Anunțarea administratorului şcolii în cazul deteriorărilor constatate, înscrirea în 

caietul existent pentru acest scop 

6. Prezența în mijlocul elevilor în timpul pauzelor 
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7. Aducerea la cunoştinţa Direcţiunii, Poliţiei, Salvării (după caz) a evenimentelor 

deosebite care afectează securitatea instituţiei şi a elevilor. 

8. Asigurarea siguranţei cataloagelor şi a cancelariei. 

9. Verificarea ordinii şi disciplinei în pauze (holuri, curte, grupuri sanitare, etc) 

asigurând adoptarea unui comportament civilizat. 

10. Raportarea profesorilor absenţi şi întârziaţi şi informarea operativă a directorului 

cu privire la problemele deosebite apărute. 

11. Controlul intrării punctuale la ore a elevilor şi profesorilor. 

12. Predarea la sfârşitul zilei a cataloagelor şi a condicii de prezenţă. 

13. Răspunde de siguranța și integritatea elevilor în timpul serviciului 

14. Atribuțiile prevăzute în Procedura operațională a serviciului pe școală 

Art.20. Cadrele didactice pot fi recompensate pentru realizări deosebite prin:  

 Evidenţierea în Consiliul Profesoral;  

 Recomandare pentru obţinerea gradaţiei de merit sau a altor distincţii conform 

metodologiei elaborate de M.E.C  

 Recomandarea scrisă sau verbală pentru poziţii în diferite comisii la nivel 

judeţean/naţional;  
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CAPITOLUL IV 

  

Elevii  

Art.21. Dobândirea şi exercitarea calităţii de elev, precum şi drepturile şi îndatoririle 

elevilor sunt cele prevăzute în Statului Elevului aprobat prin Ordin 

Nr.4742/10.08.2016.(Anexa 6) 

Elevii LTUBM se bucură de toate drepturile legale prevăzute de Constituţia Romaniei, de 

Legea Învăţământului, de legislaţia privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi de 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.  

Art.22. Elevii LTUBM au obligaţia să cunoască şi să respecte prevederile prezentului 

Regulament,  Statutul elevului si ale ROFUIP.  

Art.23. (1) La nivelul LTUBM se constituie Consiliul elevilor, format din reprezentanţii 

elevilor claselor IX-XII, care trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii:  

 să nu aibă nota scăzută la purtare;  

 să aibă o frecvenţă foarte bună la activităţile didactice;  

 candidaţii pentru funcţiile de preşedinte sau vicepreşedinte al Consiliului 

elevilor trebuie să aibă o recomandare scrisă din partea profesorului diriginte, 

după consultarea Consiliului profesorilor clasei, recomandare semnată de 

directorul liceului.  

(2) Consiliul elevilor îşi desemnează reprezentantul pentru a participa, la şedinţele Consiliului 

de administraţie la care se discută aspecte privind elevii. 

Art.24. (1) Elevii LTUBM au obligaţia să adopte unui comportament civilizat şi în spirit 

creştin atât în şcoală, cât şi în afara acesteia.  

Prin sintagmele „comportament civilizat şi în spirit creştin ” înţelegem: 

a. Respectul manifestat constant faţă de colegi, profesori şi personalul auxiliar al 

şcolii. 

b. Evitarea oricăror forme de violenţă şi agresivitate. 

c. Rezolvarea conflictelor sau situaţiilor problematice prin dialog şi  în 

conformitate cu regulamentele şcolare (arbitrariul dirigintelui sau a 

direcţiunii). Elevii şi părinţii acestora au dreptul la o discuţie într-un cadru 

adecvat (timp suficient, absenţa factorilor perturbatori) cu profesorul de 
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specialitate, cu dirigintele sau directorii şcolii în decurs de o săptămână de la 

exprimarea dorinţei în acest sens. 

d. Evitarea distrugerii bunurilor şcolii sau a celor personale, ale colegilor. 

e. Responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate şi implicare în 

rezolvarea unor probleme/dorinţe sau nevoi, exprimate personal sau în numele 

clasei. 

f. Adoptarea unei atitudini sincere şi oneste în orice situaţie, dar mai ales atunci 

când se produc incidente; falsa solidaritate se reduce, de fapt, la complicitate şi 

tăinuirea adevărului. 

g. O formă concretă de manifestare a respectului şi de înţelegere a valorilor 

promovate de către şcoala noastră o reprezintă situaţia în care orele de studiu, 

indiferent de conţinuturile predate sau de profesorul de la catedră, se 

desfăşoară într-o atmosferă calmă şi liniştită.  

(2) Elevii sunt obligaţi să păstreze curăţenia şcolii, începând cu locul din clasă. Produsele 

lactate şi de panificaţie oferite prin programul guvernamental vor fi folosite cu maximă 

responsabilitate. 

(3) Se interzice consumul de alcool şi consumul produselor alimentare din care rezultă 

resturi greu de îndepărtat (gumă de mestecat, seminţe, pufuleţi, floricele de porumb, 

chips-uri, etc) în clădirea, în curtea şcolii şi în sala de sport. În situaţia în care elevii vor fi 

depistaţi consumând aceste produse, profesorii îi vor nota în caietul clasei.  

(4) Elevilor le este interzis să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ şi 

în afara acestuia, droguri, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc.  

(5) Elevii sunt obligaţi să păstreze toate bunurile şcolii, să folosească întregul patrimoniu 

cu grijă deosebită. Toate incidentele vor fi semnalate de către cei vinovaţi diriginţilor. 

În cazul stricăciunilor provocate din neatenţie sau reavoinţă, elevii vor suporta 

costurile reparaţiilor sau vor înlocui bunurile distruse. 

(6) În timpul cursurilor, elevii sunt obligaţi să-şi depune telefoanele mobile închise pe o 

masă special amenajată/catedră, de unde le pot preia numai la sfârşitul orei. La orele 

de educaţie fizică, profesorul le închide telefoanele într-un loc sigur. În cazul utilizării 

telefoanelor mobile în timpul orelor, aplicându-se o sancţiune din „Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar“, respectiv din 

„Statutul Elevului” 
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(7) Folosirea oricăror aparate de înregistrare audio sau video în timpul orelor este permisă 

numai în scop didactic cu acordul explicit al profesorului. 

(8) După ultima oră, rezidurile din bănci vor fi aruncate în coşul de gunoi. De asemenea, 

elevii de gimnaziu şi din ciclul liceal vor aşeza toate scaunele pe mese.  

(9) În perioada martie - noiembrie, elevii vor petrece pauza în mod obligatoriu în curtea 

şcolii, exceptând zilele cu precipitaţii sau vânt puternic. Elevii nu vor părăsi curtea 

şcolii. 

(10) Este interzis consumul de băuturi răcoritoare şi alimente în laboratoare, se 

interzice introducerea în sălile de curs a băuturilor în pahare de plastic. 

(11) Este obligatoriu ţinuta decentă, indiferent de condiţiile meteorologice. 

(12) Elevii au obligaţia să frecventeze cursurile şi să participe la activităţile şcolare, 

ecleziastice, culturale şi administrative după programul stabilit de şcoală, într-o ţinută 

decentă.  

(13) La solicitarea scrisă a părinţilor, diriginţii pot acorda învoiri pentru 2 zile / 

semestru. Solicitările privind învoirile de 3 zile de curs / semestru pot fi acordate de 

director, în baza cererii scrise a părinţilor cu condiţia acordului în prealabil al 

dirigintelui. 

(14) Înaintea începerii orei, unul dintre elevii de serviciu va aştepta profesorul în 

faţa clasei, iar celălelt în faţa catedrei. 

(15) În timpul cursurilor, elevii nu vor părăsi sala de curs.  

(16) Dacă după 15 minute de la începerea orei profesorul nu a intrat la clasă, va fi 

anunţată Direcţiunea de către elevul de serviciu, pentru a rezolva situaţia. Elevii vor 

sta liniştiţi în clasă pe tot parcursul orei, pentru a nu deranja cursurile altora. 

(17) Elevii sunt obligaţi să informeze imediat profesorii asupra incidentelor 

(altercaţii, accidente etc.) din timpul orelor şi la activităţile extraşcolare.  

(18) Profesorii vor arăta elevilor toate lucrările scrise corectate. Părinţii pot consulta 

și contesta lucrările scrise şi semestriale conform prevederilor ROFUIP și a Statutului 

Elevului. 

(19) Notarea elevilor se va realiza obiectiv şi transparent în concordanţă cu 

programele şcolare ale MEN, respectând şi următoarele criterii: 

a. Nota 1 va fi acordată  numai pentru  
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- fraudă. (Frauda repetată (de două sau de mai multe ori) se pedepsește cu scăderea 

notei la purtare.) 

 - refuzul elevului de a răspunde în cazul evaluării orale; 

 - nerezolvarea nici unei cerinţe dacă baremul elaborat de profesor prevede 1 puncte 

din oficiu. 

 b. Pentru contribuţia adusă la desfăşurarea lecţiilor, profesorul poate acorda, cu 

acceptul elevului, o dată pe semestru, nota 10, dacă elevii au fost informaţi la începutul 

semestrului în legătură cu această intenţie. 

 c. Profesorul poate acorda o notă pe semestru pentru portofolii sau proiecte realizate 

de elevi, după corectarea şi prezentarea acestora. 

(20) La sfârşitul anului şcolar, elevii fruntaşi vor primi premii. Se vor acorda 

premiile I, II şi III elevilor cu cele mai mari medii din clasă, cu mediile între 9-10.  

(21) Anunţurile şi titlurile materialelor expuse pe holuri se vor formula în limba 

maghiară sau în limbile română şi maghiară, engleză. 

(22) În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte 

situații excepționale, trebuie să respecte procedurile specific elaborate de liceu (Anexa 

4) 

(23) Elevii sunt onligați să respecte Normele metodologice din 27 mai 2020 de 

aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 și ale pct. 6^1 din anexa la Legea 

educației naționale nr. 1/2011, privind violența psihologică – bullying 

Art.25. (1) Transferul elevilor este reglementat prin articolele 137-149 din ROFUIP, pe baza 

cărora Consiliul de administraţie va decide efectuarea sau nu a transferului. 

 (2) Elevii care solicită transferul la altă filieră, alt profil sau altă specializare, trebuie să 

susţină şi promoveze examene de diferenţă la :  

- disciplinele pe care nu le-au studiat;  

- disciplinele pe care le-au studiat, dar ale căror alocări orare/conţinuturi pentru 

trunchiul comun şi pentru curriculum diferenţiat, sunt sub 50% faţă de cele de la 

filiera/profilul/specializarea la care solicită transferul;  

(3) Comisia pentru curriculum de la nivelul LTUBM va stabili disciplinele şi tematica 

examenelor de diferenţă pe baza criteriilor mai sus menţionate, în conformitate cu 

reglementările în vigoare; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225728
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225728
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225728
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225728
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(4) Ȋn cazul în care sunt mai multe cereri de transfer pentru un anumit loc, au prioritate elevii 

cu părinţi angajaţi în cadrul LTUBM sau cu fraţi înmatriculaţi la LTUBM.  

Art.26. (1) Sancţiunile pentru abaterile disciplinare ale elevilor sunt cele prevăzute de 

Statutul elevului art.16-29 şi vor fi aplicate conform procedurii din anexa 7 a prezentului 

Regulament : 

a) observația individuală; 

b) mustrare scrisă; 

c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu 

d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeași unitate de învățământ sau la o altă 

unitate de învățământ; 

e) preavizul de exmatriculare (nu se aplică elevilor din clasele V-X); 

f) exmatricularea (nu se aplică elevilor din clasele V-X). 

(2) Cu excepția observației individuale toate sancțiunile aplicate elevilor : 

 sunt comunicate în scris părinților/susținătorilor legali și elevului major; 

 pot fi însoţite de scăderea notei la purtare; 

 se înregistrează în catalog (nr. înregistrare)-cu excepţia sancţiunii privind retragerea 

bursei; 

 se consemnează în raportul consiliului clasei la sfărşit de semestru/an şcolar; 

 se aprobă în consiliul profesoral. 

(3) Se consideră abatere disciplinară orice act, gest sau activitate care afectează negativ 

imaginea Liceului, precum şi orice comportament care contravine art. 21, 22, 23 din 

prezentul Regulament.  

(4) Cazurile mai grave vor fi discutate în Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței , a 

faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității, în 

Consiliul clasei, Consiliul profesoral/Consiliul de administraţie 

(6) Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menționată în Statutul Elevului la art.16, 

alin.(4), lit. a-e dă dovadă de un comportament ireproşabil după opt săptămâni/până la 

încheierea semestrului/anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată 

sancţiunii, se poate anula. Anularea este decisă de cel care a aplicat sancţiunea (Art.26 alin.2 

din statutul Elevului). 

Art.27. Procedura de aplicare a sancţiunilor prevăzut în prezentul Regulament este în 

Anexa7 
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Art. 28. (1) La fiecare 10 absențe nejustificative pe semestru din totalul orelor de studiu sau 

10% absențe nejustificate din nr. ore pe semestru la o disciplină, va fi scăzută nota la purtare 

cu câte un punct.(Statutul elevului Art.27) şi dirigintele informează în scris 

părinţii/susţinătorii legali; 

(2) Sunt declarați amânați, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situația 

școlară la una sau la mai multe discipline de studiu deoarece au absentat, motivat și 

nemotivat, la cel puțin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un semestru la 

disciplinele respective (ROFUIP). 

Art.29. (1) Situaţia elevilor cu îmbolnăviri frecvente va fi discutată cu părinţii acestora şi cu 

conducerea Liceului; 

(2) Absenţele elevilor care pleacă de la şcoală în timpul programului sunt considerate 

nemotivate dacă elevul nu a obţinut în prealabil acordul scris al dirigintelui  

Art.30. Ȋn cazul elevilor surprinşi fumând pe teritoriul LTUBM, pe lângă sancţiunea aplicată, 

profesorul diriginte îi va anunţa pe  părinţi/susţinători legali şi pe psihologul şcolii pentru a-i 

lua în evidenţă şi pentru a-i implica în activităţi obligatorii de prevenţie.  

Art.31. Elevii care participă la etape judeţene ale olimpiadelor şcolare şi la alte acţiuni 

culturale, sportive ş.a. de acelaşi nivel sunt învoiţi două zile în săptămâna premergătoare 

concursului. Elevii care participă la etape naţionale ale olimpiadelor şcolare şi la alte acţiuni 

culturale, sportive ş.a. de acelaşi nivel sunt învoiţi o săptămâni înainte de desfăşurarea 

concursului. 

  

CAPITOLUL V  

 

Dispoziţii finale  

Art.32. Pentru utilizarea sălii de sport, a centrului de informatică și a laboratoarelor școlare 

vor fi stabilite reguli specifice de către responsabilii de catedră.  

Art.33.Cu scopul asigurării protecţiei, igienei şi securităţii muncii, în LTUBM funcţionează 

Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situații de urgență (conform Anexei 3) 

Art.34. Pentru abaterile disciplinare ale personalului nedidactic se vor aplica sancţiuni 

conform Codului muncii, iar pentru cele ale personalului didactic și auxiliar, sancţiunile 

sunt prevăzute în Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 (Anexa 7) 

Art.35. În LTUBM este garantată respectarea demnităţii şi a drepturilor omului.  
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Art.36. Cererile sau reclamaţiile individuale ale salariaţilor vor fi soluţionate în urma 

analizei efectuate de director sau de Consiliul de administraţie.  

Art.37. Prezentul regulament este completat cu următoarele anexe 
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Anexa 1 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar, aprobat 

prin OMEN nr. 5.447/31.08.2020 

Anexa 2 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

Comisiliului de administrație din 

 Liceul Teologic Unitarian „Berde Mózes” 

 

Art. 1. ORGANIZAREA 

(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 şi cercetării ştiinţifice. 

(3) Directorul unităţii de învăţământ de stat este preşedintele consiliului de administraţie. 

(4) Pentru unităţile de învăţământ particular şi confesional, conducerea consiliului de 

administraţie este asigurată de persoana desemnată de fondatori. 

(5) La şedinţele consiliului de administraţie participă, de drept, cu statut de observatori, 

reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ 

preuniversitar din unitatea de învăţământ. 

(6) La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat aspecte privind elevii, 

preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul consiliului 

şcolar al elevilor,  

(7) Reprezentantul elevilor din liceu şi din învăţământul postliceal participă la toate şedinţele 

consiliului de administraţie, având statut permanent, cu’drept de vot, conform procedurii de 

alegere a elevului reprezentant în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 

(8) Cadrele didactice care au copii în unitatea de învăţământ nu pot fi desemnate ca membri 

reprezentanţi ai părinţilor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, cu excepţia 

situaţiei în care consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, nu pot desemna alţi 

reprezentanţi. 



 

20 

 

  (9) În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații 

excepționale, ședințele consiliului de administrație se pot desfășura on-line, prin mijloace 

electronice de comunicare, în sistem de videoconferință. 

 

Art.2 CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ARE ATRBUȚIILE 

a) aproba tematica si graficul sedintelor;  

b) aproba ordinea de zi a sedintelor; 

c) stabileste responsabilitatile membrilor consiliului de administratie si proceduri de lucru; 

d) aproba regulamentul intern si regulamentul de organizare si functionare a unitatii de 

invatamant cu respectarea prevederilor legale; 

e) isi asuma, alaturi de director, raspunderea publica pentru performantele unitatii de 

invatamant;  

f) particularizeaza, la nivelul unitatii de invatamant, fisa - cadru a postului de director adjunct, 

elaborata de inspectoratul scolar; 

g) particularizeaza, la nivelul unitatii de invatamant, contractul educational tip, aprobat prin 

ordin al ministrului educatiei nationale in care sunt inscrise drepturile si obligatiile reciproce 

ale unitatii de invatamant si ale parintilor, in momentul inscrierii anteprescolarilor, 

prescolarilor sau a elevilor; 

h) valideaza statul de personal pentru toate categoriile de personal din unitate, care urmeaza a 

fi supus spre aprobare inspectoratului scolar la inceputul fiecarui an scolar si ori de cate ori 

apar modificari; 

i) pune in aplicare hotararile luate in sedinta reunita a consiliilor de administratie ale unitatilor 

de invatamant partenere in consortiul scolar din care unitatea de invatamant face parte; 

j) valideaza raportul general privind starea si calitatea invatamantului din unitatea de 

invatamant preuniversitar si promoveaza masuri ameliorative;  

k) aproba comisia de elaborare a proiectului de dezvoltare institutionala, precum si comisiile 

de revizuire a acestuia; aproba proiectul de dezvoltare institutionala si modificarile ulterioare 

ale acestuia, precum si planul managerial al directorului; 

l) adopta proiectul de buget al unitatii de invatamant, tinand cont de toate cheltuielile necesare 

pentru buna functionare a unitatii de invatamant, astfel cum sunt acestea prevazute in 

legislatia in vigoare si contractele colective de munca aplicabile; proiectul de buget astfel 

adoptat se inregistreaza la ordonatorul superior de credite;  
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m) intreprinde demersuri ca unitatea de invatamant sa se incadreze in limitele bugetului 

alocat; 

n) avizeaza executia bugetara la nivelul unitatii de invatamant si raspunde, impreuna cu  

 

directorul, de incadrarea in bugetul aprobat, conform legii; 

o) aproba modalitatile de realizare a resurselor extrabugetare ale unitatii de invatamant si 

stabileste utilizarea acestora, in concordanta cu planurile operationale din proiectul de 

dezvoltare institutionala si planul managerial pentru anul in curs; resursele extrabugetare 

realizate de unitatea de invatamant din activitati specifice (inchirieri de spatii, activitati de 

microproductie etc.), din donatii, sponzorizari sau din alte surse legal constituite raman in 

totalitate la dispozitia acesteia; 

p) aproba utilizarea excedentelor anuale rezultate din executia bugetului de venituri si 

cheltuieli ale activitatilor finantate integral din venituri proprii, reportate in anul calendaristic 

urmator, cu aceeasi destinatie sau pentru finantarea altor cheltuieli ale unitatii de invatamant; 

q) avizeaza planurile de investitii;  

r) stabileste taxele de scolarizare pentru invatamantul particular preuniversitar si pentru cel 

postliceal de stat, nefinantat de la buget, conform normelor legale in vigoare;  

s) aproba acordarea burselor scolare, conform legislatiei in vigoare;  

t) aproba acordarea premiilor pentru personalul unitatii de invatamant, in conformitate cu 

prevederile legale in vigoare; 

u) in unitatile de invatamant particular, avizeaza drepturile salariale si extrasalariale ale 

directorilor si directorilor adjuncti, precum si salarizarea personalului din unitate, in 

conformitate cu prevederile legii si ale contractului individual de munca; 

v) aproba acoperirea integrala sau partiala a cheltuilelilor de deplasare si de participare la 

manifestari stiintifice in tara sau strainatate pentru personalul didactic, in limita fondurilor sau 

din fonduri extrabugetare; 

w) aproba, lunar, decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice din unitatea de 

invatamant, in baza solicitarilor depuse de acestia;  

x) aproba proceduri elaborate la nivelul unitatii de invatamant; 

y) propune, spre aprobare, inspectoratului scolar infiintarea centrelor de documentare si 

informare, a bibliotecilor scolare in unitatea de invatamant; 

z) aproba extinderea activitatii cu elevii, dupa orele de curs, prin programul „Scoala dupa 
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scoala”, in functie de resursele existente si posibilitatile unitatii de invatamant; 

aa) aproba curriculumul la decizia scolii cu respectarea prevederilor legale; 

bb) pentru unitatile de invatamant profesional si tehnic, avizeaza programele scolare pentru 

curriculumul in dezvoltare locala (CDL) si incheierea contractelor-cadru privind derularea 

instruirii practice cu operatorii economici; 

cc) aproba orarul cursurilor din unitatea de invatamant;  

dd) aproba masuri de optimizare a procesului didactic propuse de consiliul profesoral;  

ee) stabileste  componenta  si  atributiile  comisiilor  pe  domenii  de  activitate  din unitatea 

de invatamant; 

ff) aproba programul de pregatire si evaluare pentru formatiunile de studiu cu frecventa 

redusa;  

gg) aproba tipurile de activitati educative extrascolare care se organizeaza in unitatea de  

invatamant,  durata  acestora,  modul  de  organizare  si  responsabilitatile  stabilite  de 

consiliul profesoral; 

hh) aproba graficul de desfasurare a instruirii practice; 

ii) aproba proiectul de incadrare, intocmit de director, cu personal didactic de predare, precum 

si schema de personal didactic auxiliar si nedidactic;  

jj) aproba  repartizarea personalului didactic de predare pentru invatamantul prescolar si 

primar/dirigintilor  la  grupe/clase; 

kk) desemneaza coordonatorul  pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare; 

ll) organizeaza   concursul   pentru   ocuparea   posturilor   didactice   auxiliare   si 

nedidactice, aproba comisiile in vederea organizarii si desfasurarii concursului, valideaza 

rezultatele concursurilor si aproba angajarea pe post, in conditiile legii; 

mm) avizeaza  comisiile  in  vederea  organizarii  si  desfasurarii  concursului  pentru 

ocuparea posturilor didactice auxiliare si nedidactice la nivelul consortiului scolar; 

nn) realizeaza anual evaluarea activitatii personalului conform prevederilor legale; 

oo) avizeaza, la solicitarea directorului unitatii de invatamant, pe baza recomandarii medicului 

de medicina muncii, realizarea unui nou examen medical complet, in cazurile de inaptitudine 

profesionala de natura psihocomportamentala, pentru salariatii unitatii de invatamant;  

pp) avizeaza, la solicitarea  a jumatate plus unu din membrii consiliului de administratie, pe 

baza recomandarii medicului de medicina munii, realizarea unui examen medical de  

specialitate, in cazurile de inaptitudine profesionala de natura psihocomportamentala, pentru 
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directorul sau director adjunct; 

qq) indeplineste atributiile de incadrare si mobilitatea personalului didactic de predare 

prevazute de Metodologia - cadru de miscare a personalului didactic in invatamantul 

preuniversitar; 

rr) aproba modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca al 

personalului din unitate; 

ss) propune eliberarea din functie a directorului unitatii de invatamant cu votul a 2/3 dintre 

membrii consiliului de administratie al unitatii de invatamant sau la propunerea consiliului 

profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri acestuia si comunica propunerea inspectoratului 

scolar; 

tt) propune eliberarea din functie a directorului unitatii de invatamant particular si 

confesional,  cu  votul  a  2/3  din  membri,  si  comunica  propunerea  persoanei  juridice 

fondatoare pentru emiterea deciziei de eliberare din functie; 

uu) aproba fisa individuala a postului pentru fiecare salariat, care constituie anexa la 

contractul individual de munca si o revizuieste, dupa caz;  

vv) aproba perioadele de efectuare a concediului de odihna ale tuturor salariatilor unitatii de 

invatamant preuniversitar, pe baza cererilor individuale scrise ale acestora, in functie de 

interesul invatamantului si al celui in cauza, tinand cont de calendarul activitatilor unitatii de 

invatamant si al examenelor nationale; 

ww) aproba concediile salariatilor din unitatea de invatamant, conform reglementarilor legale 

in vigoare, contractelor colective de munca aplicabile si regulamentului intern; 

xx) indeplineste atributiile prevazute de legislatia in vigoare privind raspunderea disciplinara 

a elevilor, personalului didactic de predare, didactic auxiliar si nedidactic din unitatea de 

invatamant; 

yy) aproba, in conditiile legii, pensionarea personalului din unitatea de invatamant,;  

zz) aproba, in limita bugetului alocat, participarea la programe de dezvoltare profesionala a 

angajatilor unitatii de invatamant;  

aaa) administreaza baza materiala a unitatii de invatamant. 

(2) Consiliul de administratie al unitatii de invatamant indeplineste toate atributiile stabilite 

prin lege, metodologii, acte administrative cu caracter normativ si contracte colective de 

munca aplicabile. 
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Art.3 PREȘEDINTELE Consiliului de administrație are  următoarele atribuții 

(1) Presedintele consiliului de administratie are urmatoarele atributii: 

a) conduce sedintele consiliului de administratie;  

b) semneaza hotararile adoptate si documentele aprobate de catre consiliul de administratie;  

c) intreprinde  demersurile  necesare  pentru  inlocuirea  membrilor  consiliului  de 

administratie; 

d) desemneaza  ca secretar al  consiliului  de  administratie  o persoana din randul personalul  

didactic  din unitatea de invatamant, care nu este membru in consiliul de administratie, cu 

acordul persoanei desemnate; 

e) colaboreaza cu secretarul consiliului de administratie in privinta redactarii documentelor 

necesare desfasurarii sedintelor, convocarii membrilor/observatorilor/invitatilor si 

comunicarii hotararilor adoptate, in conditiile legii;  

f) verifica la sfarsitul fiecarei sedinte daca toate persoanele participante (membri, observatori, 

invitati) au semnat procesul-verbal de sedinta; 

(2) Responsabilitatile secretarului consiliului de administratie sunt preluate, in absenta 

acestuia, de catre o alta persoana desemnata de presedintele consiliului de administratie. 

(3) Secretarul consiliului de administratie nu are drept de vot si are urmatoarele atributii: 

a) asigura convocarea, in scris, a membrilor consiliului de administratie, a observatorilor si a 

invitatilor;  

b) scrie lizibil si inteligibil procesul-verbal al sedintei, in care consemneaza inclusiv punctele 

de vedere ale observatorilor si invitatilor, in registrul unic de procese-verbale al consiliului de 

administratie; 

c) afiseaza hotararile adoptate de catre consiliul de administratie la sediul unitatii de 

invatamant, la loc vizibil; 

d) transmite reprezentantilor organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de 

activitate invatamant preuniversitar, care au membri in unitatea de invatamant, in copie, 

procesul-verbal al sedintei, anexele acestuia, dupa caz, si hotararile adoptate de consiliul de 

administratie;  

e) raspunde  de  arhivarea  documentelor  rezultate  din  activitatea  consiliului  de 

administratie. 

 

Art. 4. DOCUMENTE 
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(1) Documentele consiliului de administratie sunt: 

a) graficul  si ordinea de zi a sedintelor ordinare ale consiliului de administratie;  

b) convocatoarele consiliului de administratie;  

c) registrul de procese - verbale al consiliului de administratie;  

d) dosarul  care contine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informari, tabele, 

liste, solicitari, memorii, sesizari etc.); 

e) registrul de evidenta al hotararilor consiliului de administratie; 

f) dosarul hotararilor  adoptate,  semnate  de  presedinte,  inregistrate  in registrul de evidenta 

a hotararilor consiliului de administratie. 

(2) Registrul de procese-verbale ale consiliului de administratie si registrul de evidenta al 

hotararilor consiliului de administratie se inregistreaza in unitatea de invatamant pentru a 

deveni documente oficiale, se leaga si se numeroteaza, de catre secretarul consiliului de 

administratie. Pe ultima pagina a registrului, presedintele stampileaza si semneaza, pentru 

autentificarea numarului paginilor si a registrului. 

(3) Registrele si dosarul se pastreaza in biroul directorului, intr-un fiset securizat, ale carui 

chei se gasesc la presedintele consiliului de administratie si la secretarul consiliului de 

administratie. 

(4) Hotararile consiliului de administratie se redacteaza de catre secretarul acestuia, pe baza 

procesului verbal al sedintei, in suficiente exemplare, dupa caz, si se semneaza de catre 

presedinte. 

(5) Hotararile consiliului de administratie se afiseaza la avizier si pe pagina de web a unitatii 

de invatamant. 

(6) Hotararile consiliului de administratie sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice sau 

juridice implicate in mod direct sau indirect in activitatea unitatii de invatamant.  

(7) Hotararile consiliului de administratie pot fi contestate la instanta de contencios 

administrativ 

(8) În anul școlar 2020-2021 componența Consiliului de Administrație este 

 VARRÓ MARGIT, director - preşedinte; 

 LAKATOS SÁNDOR, director adjunct  

 CZIRE ALPÁR, cadru didactic  

 MAJOR ILDIKÓ KATALIN, cadru didactic  

 GUI KATALIN, reprezentant al părinţilor; 
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 TÓDOR ÉVA, reprezentant al primarului; 

 PATAKFALVI DÉNES, reprezentant consiliul locală; 

 PÁLFFY ZOLTÁN, , reprezentant consiliul local 

 TIMÁR ANETTE, reprezentantul consiliului școlar al elevilor 

 CSISZÉR RAJTI TIBOR SÁNDOR, un lider sindical – observator; 

 LŐRINCZI LAJOS, reprezentantul Bisericii Unitariene, observator 

 

 Anexa 3 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii   din Liceul Teologic 

Unitarian „Berde Mózes” 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

Art. 1. 

Comisia pentru Asigurarea Calităţii în Liceul Teologic Unitarian „Berde Mózes” denumită în 

continuare CEACBM, este înfiinţată în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75 din 

12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr. 87 din13 

aprilie2006. 

Art. 2. 

 (1) Misiunea CEACBM este de a efectua evaluarea şi monitorizarea internă a calităţii 

educaţiei oferite de instituţia de învăţământ preuniversitar Liceul Teologic Unitarian „Berde 

Mózes”cu scopul de: 

a) a cuantifica capacitatea organizaţiei furnizoare de educaţie de a satisface aşteptările 

beneficiarilor 

şi standardele de calitate, prin activităţi de evaluare şi acreditare; 

b) a producere şi a diseminarea de informaţii sistematice, coerente şi credibile, public 

accesibile despre calitatea educaţiei în Liceul Teologic Unitarian „Berde Mózes” 

c) a contribui la dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii în învăţământul 

preuniversitar; 



 

27 

 

d) a răspunde cerinţelor ARACIP propuse Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului, coform politiciilor şi a strategiilor de permanentă ameliorare a calităţii 

învăţământului preuniversitar. 

 

(2) În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei, înţelegem: 

 

a. Educaţia se referă la programele şi activităţile de formare academică sau 

profesională iniţială şi continuă. 

b. Organizaţia furnizoare de educaţie este o instituţie de învăţământ, o organizaţie 

nonguvernamentală sau o societate comercială, care, potrivit statutului, desfăşoară 

activităţi sau programe legal autorizate de formare iniţială sau continuă. 

c. Programele de studii concretizează oferta educaţională a unei organizaţii furnizoare 

de educaţie. 

d. Beneficiarii direcţi ai educaţiei sunt elevii, precum şi persoanele adulte cuprinse 

într-o formă de educaţie. 

e. Beneficiarii indirecţi ai educaţiei sunt angajatorii, angajaţii, familiile beneficiarilor 

direcţi, într-un sens larg, întreaga societate. 

f. Cadrul naţional al calificărilor cuprinde în mod progresiv şi corelat gradele, 

diplomele sau certificatele de studiu care atestă nivelurile distincte de calificare, 

exprimate în termenii rezultatelor în învăţare. Cadrul naţional al calificărilor este 

comparabil şi compatibil cu cel european corespunzător. 

g. ARACIP reprezintă Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 

Preuniversitar 

h. Calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale 

furnizorului acestuia, prin care sunt satisfăcute aşteptările beneficiarilor, precum şi 

standardele de calitate 

i. Evaluarea calităţii educaţiei constă în examinarea multicriterială a măsurii în care o 

organizaţie furnizoare de educaţie şi programul acesteia îndeplinesc standardele şi 

standardele de referinţă. Atunci când evaluarea calităţii este efectuată de însăşi 

organizaţia furnizoare de educaţie, aceasta ia forma evaluării interne. Atunci când 
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evaluarea calităţii este efectuată de o agenţie naţională sau internaţională specializată, 

aceasta ia forma evaluării externe 

j. Asigurarea calităţii educaţiei este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de 

dezvoltare a capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de 

programe de studiu, prin care se formează încrederea beneficiarilor că organizaţia 

furnizoare de educaţie satisface standardele de calitate. Asigurarea calităţii exprimă 

capacitatea unei organizaţii furnizoare de a oferi programe de educaţie, în conformitate 

cu standardele anunţate. Ea este astfel promovată încât să conducă la îmbunătăţirea 

continuă a calităţii educaţiei 

k. Controlul calităţii educaţiei în instituţiile de învăţământ  liceal presupune activităţi 

şi tehnici cu caracter operaţional, aplicate sistematic de o autoritate de inspecţie 

desemnată pentru a verifica respectarea standardelor prestabilite. 

l. Îmbunătăţirea calităţii educaţiei presupune evaluare, analiză şi acţiune corectivă 

continuă din partea organizaţiei furnizoare de educaţie, bazată pe selectarea şi 

adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea celor mai 

relevante standarde de referinţă 

m. Criteriul se referă la un aspect fundamental de organizare şi funcţionare a unei 

organizaţii furnizoare de educaţie 

n. Standardul reprezintă descrierea cerinţelor formulate în termen de reguli sau 

rezultate, care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităţi în 

educaţie 

o. Standardul de referinţă reprezintă descrierea cerinţelor care definesc un nivel 

optimal de realizare a unei activităţi de către o organizaţie furnizoare de educaţie, pe 

baza bunelor practici existente la nivel naţional, european sau mondial 

p. Indicatorul de performanţă reprezintă un instrument de măsurare a gradului de 

realizare a unei activităţi desfăşurate de o organizaţie furnizoare de educaţie prin 

raportare la standarde, respectiv la standarde de referinţă 

 

CAPITOLUL II 

Funcţionarea CEAC a Liceului teologic Unitarian Berde Mózes (CEACBM ) 

Art. 3. 

(1) CEACBM este alcătuită din 7 membri, pe o perioadă de 1 an. 
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(2) CEACBM este condus de un coordonator, desemnat prin vot în şedinţa de constituire, de 

regulă, dintre cadrele didactice ce fac parte din comisie. Secretarul comisiei este desemnat de 

coordonator, dintre membrii comisiei în şedinţa de constituire. 

(3) Atribuţiile cadru ale fiecărui membru al comisiei vor fi delegate de coordonatorul comisiei 

(4) Comisia se întruneşte în şedinţă ordinară, lunar, respectiv în şedinţă extraordinară, ori de 

câte ori este cazul, la cererea managerului, a coordonatorului CEACBM sau a două treimi din 

numărul membrilor. Şedinţele ordinare ale CEACBM sunt statutar constituite în cazul 

întrunirii a cel puţin două treimi din numărul membrilor. 

(5) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, CEACBM adoptă hotărâri prin votul a două treimi din 

numărul membrilor săi prezenţi. Hotărârile CEACBM se fac publice la avizierul şcolii . 

(6) membrii CEACBM respectă Codul de etică profesională în evaluare 

(7) Membrii CEACBM, cu excepţia coordonatorului, pot fi revocaţi din funcţie prin decizie a 

coordonatorului CEACBM şi înştiinţarea conducerii unităţii şcolare, în următoarele situaţii: 

a. prin absenţa nejustificată de la şedinţe consecutive  

b. dacă se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile, din diverse motive, pe o 

perioadă mai mare de 90 de zile; 

c. ca urmare a neîndeplinirii atribuţiunilor delegate de coordonator 

d. ca urmare a încălcării Codul de etică profesională în evaluare; 

e. la săvârşirea oricăror fapte de natură să atragă răspunderea disciplinară sau penală, 

cu repercusiuni asupra prestigiului unităţii de învăţământ ISJHR., Ministerului 

Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi/ sau al ARACIP, după caz. 

(8) Preşedintele CEACBM poate fi revocat din funcţie prin decizie a directorului unităţii.. 

(9) Componența Comisiei CEAC în anul școlar 2019-2020 este 

CSISZÉR RAJTI TIBOR SÁNDOR, coordonator 

 SZÉKELY TIBOLDI ANIKÓ IDA, membru, 

RAFAI DALMA,  membru, 

 ZSIDÓ CSABA, reprezentant al sindicatului, 

 GUI KATALIN, reprezentant al părinţilor, 

 TIMÁR ANETTA, reprezentant al elevilor, 

 PATAKFALVI DÉNES, reprezentant al Consiliului Local. 
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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării 

sistemului de control intern/ managerial 

 din Liceul Teologic Unitarian „Berde Mózes” 

Capitolul I. - Dispoziţii generale 

Art.1. Scopul Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării 

sistemului de control managerial, denumită în continuare Comisie, îl constituie crearea şi 

implementarea unui sistem de control intern/managerial integrat în cadrul Liceului Teologic 

Unitarian “Berde Mózes”, Cristuru Secuiesc, care să asigure atingerea obiectivelor instituţiei 

într-un mod eficient, eficace şi economic. 

Art.2. Activitatea Comisiei se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului 

finanţelor publice nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând 

standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor 

de control intern/managerial, cu modificările şi completările ulterioare şi prezentului 

Regulament. 

Art.3. Obiectul prezentului Regulament îl constituie modul de organizare şi funcţionare a 

Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de 

control intern/managerial. 

 

Capitolul II. - Structura organizatorică a Comisiei 

Art.4. (1) Comisia este formată din preşedinte şi membrii Comisiei. 

(2) Coordonarea secretariatului Comisiei este asigurată de către D-na directoare Varró Margit, 

care asigură continuitatea lucrărilor Comisiei. 

 

Capitolul III. - Organizarea şedinţelor şi mecanismul de luare a deciziilor 

Art.5. (1) Comisia se întruneşte, la convocarea preşedintelui, transmisă cu cel puţin 5 zile 

înainte de data şedinţei, o dată pe lună sau ori de câte ori se consideră necesar pentru atingerea 

scopului pentru care a luat fiinţă, în urma transmiterii invitaţiei scrise de către secretariatul 

Comisiei. 

(2) Lucrările Comisiei sunt conduse de către preşedintele Comisiei. 

(3) Absenţa de la şedinţa Comisei se motivează în scris către preşedintele Comisiei. 
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(4) In situaţiile prevăzute la alin. (3), membrul Comisiei are obligaţia de a delega, în scris, un 

înlocuitor din compartimentul său. 

Art.6 (1) Comisia îşi desfăşoară activitatea în prezenţa tuturor membrilor săi. 

(2) Hotărârile Comisiei se iau prin consens. 

(3) în situaţia în care consensul nu poate fi obţinut, hotărârea se ia prin votul a jumătate plus 

unu din numărul membrilor comisiei. 

(4) în cazul în care se constată egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotărâtor. 

(5) Desfăşurarea şedinţei se consemnează în minuta care este redactată de către secretariatul 

Comisiei şi transmisă în scris membrilor acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

şedinţei. 

Art.7. Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea a cel puţin jumătate plus unu 

dintre membrii Comisiei. Orice modificare a Regulamentului se aprobă prin Decizie a 

conducătorului Liceului Teologic Unitarian “Berde Mózes”, Cristuru Secuiesc 

 

Capitolul IV. - Atribuţiile Comisiei 

Art.8. (1) Elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al 

instituţiei, program care cuprinde obiective, acţiuni, responsabilităţi, termene, precum şi alte 

măsuri necesare dezvoltării acestuia, cum ar fi elaborarea şi aplicarea procedurilor formalizate 

pe activităţi, perfecţionarea profesională. La elaborarea programului se vor avea în vedere 

regulile minimale de management, conţinute în standardele de control intern, aprobate prin 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.946/2005, cu modificările şi completările ulterioare, 

particularităţile organizatorice şi funcţionale ale instituţiei, personalul şi structura acestuia, 

alte reglementări şi condiţii specifice. 

(2) Supune aprobării conducătorului Liceului Teologic Unitarian “Berde Mózes”, Cristuru 

Secuiesc programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al instituţiei, în 

termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii. 

(3) Urmăreşte realizarea şi asigură actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de 

control intern/ managerial ori de căte ori este nevoie. 

(4) Monitorizează şi evaluează anual realizarea obiectivelor generale ale instituţiei. 

(5) Urmăreşte şi îndrumă compartimentele din cadrul instituţiei în vederea elaborării 

programelor de dezvoltare, în realizarea şi actualizarea acestora şi/sau în alte activităţi legate 

de controlul intern/managerial. 



 

32 

 

(6) Primeşte, trimestrial, de la compartimentele instituţiei informări referitoare la progresele 

înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control managerial 

intern, în raport cu programele adoptate, precum şi referiri la situaţiile deosebite observate şi 

la acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare, întreprinse în cadrul acestora. 

(7) Evaluează şi avizează procedurile operaţionale elaborate în cadrul instituţiei. 

(8) Prezintă conducătorului instituţiei, ori de câte ori este necesar, dar cel puţin trimestrial, 

informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control 

intern/managerial, în raport cu programul adoptat, la acţiunile de monitorizare, coordonare şi 

îndrumare metodologică întreprinse, precum şi la alte probleme apărute în legătură cu acest 

domeniu. 

 

Capitolul V. - Atribuţiile preşedintelui Comisiei 

Art.9. (1) Conduce şi coordonează şedinţele Comisiei şi activitatea secretariatului. 

(2) Urmăreşte respectarea termenelor decise de către Comisie şi decide asupra măsurilor care 

se impun pentru respectarea lor. 

(3) Propune ordinea de zi şi acordă cuvântul în şedinţe, în vederea asigurării disciplinei şi 

bunei desfăşurări a şedinţelor. 

(4) Decide asupra participării la şedinţele Comisiei a altor reprezentanţi din compartimentele 

instituţiei, a căror participare este necesară pentru clarificarea şi soluţionarea problemelor 

specifice. 

(5) Face propuneri asupra constituirii de subcomisii sau grupuri de lucru pentru desfăşurarea 

de activităţi cu caracter specific din cadrul Comisiei. 

(6) Acordă avizul de conformitate pentru hotărârile Comisiei, informările, evaluările şi 

raportările întocmite de Comisie. 

(7) Asigură transmiterea, în termenele stabilite, a informărilor/raportărilor întocmite în cadrul 

Comisiei către părţile interesate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului 

finanţelor publice nr. 946/2005. 

 (8) In lipsa preşedintelui, din motive întemeiate, atribuţiile acestuia sunt asigurate de către un 

alt membru al Comisiei, numit şi mandatat în scris în acest sens de către preşedintele 

Comisiei. 
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Capitolul VI - Atribuţiile secretariatului Comisiei 

Art.10. (1) Asigură, din punct de vedere tehnic şi metodologic, monitorizarea, organizarea şi 

îndrumarea dezvoltării sistemului de control intern/managerial. 

(2) Asigură diseminarea dispoziţiilor Comisiei şi serveşte drept punct de legătură în vederea 

bunei comunicări dintre compartimentele instituţiei şi Comisie. Secretariatul ţine legătura 

permanent cu persoanele de contact desemnate de membrii Comisiei din cadrul 

compartimentelor instituţiei. 

(3) Duce la îndeplinire dispoziţiile preşedintelui Comisiei. 

(4) Pregăteşte documentele necesare desfăşurării şedinţei şi le transmite în format scris sau 

electronic membrilor cu cel puţin 2 zile înainte de şedinţele Comisiei. 

(5) Intocmeşte minutele şedinţelor pe care le transmite în format scris sau electronic 

membrilor Comisiei în termen de 5 zile de la data şedinţei. 

(6) Organizează desfăşurarea şedinţelor Comisiei din dispoziţia preşedintelui Comisiei. 

(7) Semnalează Comisiei situaţiile de nerespectare a hotărârilor acesteia. 

(8) Asigură redactarea documentelor. 

(9) Realizează evidenţa şi păstrarea documentelor Comisiei. 

 

Capitolul VII - Atribuţiile conducătorilor de compartimente 

Art.11. Cu privire la sistemele de control intern/managerial, în exercitarea atribuţiilor ce le 

revin, conducătorii de compartimente din cadrul instituţiei au, fără a se limita la acestea, 

următoarele atribuţii: 

a) identifică obiectivele specifice ale compartimentelor instituţiei şi obiectivele derivate din 

obiectivele generale ale instituţiei; 

b) identifică acţiunile şi activităţile pentru realizarea obiectivelor specifice; 

c) stabilesc procedurile care trebuie aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu de către 

executanţi, în limita competenţelor şi responsabilităţilor specifice, aşa cum decurg din 

atribuţiile compartimentului respectiv; 

d) identifică, evaluează şi prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor 

specifice şi stabilirea acţiunilor care să menţină riscurile în limite acceptabile; 

e) inventariază documentele şi fluxurile de informaţii care intră/ies din compartimente, 

respectiv instituţie, a procesărilor care au loc, a destinaţiilor documentelor, a fluxurilor de 
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comunicare între compartimentele din instituţie, cu nivelele ierarhic superioare de 

management şi cu alte entităţi publice; 

f) monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activităţile ce se desfăşoară în 

cadrul compartimentului (măsurarea şi înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu 

obiectivele, identificarea abaterilor, aplicarea măsurilor corective); 

g) evaluează realizarea obiectivelor specifice; 

h) informează prompt Comisia cu privire la rezultatele verificărilor şi altor acţiuni derulate în 

cadrul compartimentului; 

i) iau măsurile pentru îmbunătăţirea sistemului de control intern/managerial din cadrul 

compartimentelor pe care le coordonează; 

j) participă la şedinţele Comisiei, a subcomisiilor sau grupurilor de lucru constituite în cadrul 

acesteia, la data, ora şi locul unde acestea au fost stabilite; 

k) nominalizează participanţii la diferite subcomisii sau grupuri de lucru pentru activităţi 

specifice ale Comisiei; 

I) asigură aprobarea şi transmiterea la termenele de timp stabilite a informărilor/rapoartelor 

referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control 

managerial, în raport cu programul adoptat, la nivelul compartimentului pe care îl conduce. 

 

Capitolul VIII - Dispoziţii finale 

Art.12. (1) Comisia cooperează cu compartimentele din cadrul instituţiei în vederea creării 

unui sistem integrat de control intern/managerial. 

Art.13. (1) Calitatea de membru al Comisiei încetează în următoarele situaţii: 

a) încetarea raporturilor de serviciu în condiţiile legii; 

b) revocare, prin decizie a conducătorului Liceului Teologic Unitarian “Berde Mózes”, 

Cristuru Secuiesc  atunci când persoana în cauză încalcă prevederile legii sau ale prezentului 

Regulament, ori se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile. 

(2) In situaţia în care un membru al Comisei absentează nemotivat de la trei şedinţe 

consecutive, Comisia propune prin vot revocarea sa. 

(3) In cazul în care unul dintre membrii Comsiei pierde această calitate, în condiţiile 

prevăzute la art. 13 alin (1) şi (2), conducătorului Liceului Teologic Unitarian “Berde Mózes”, 

Cristuru Secuiesc numeşte un nou membru al Comisiei în termen de 5 zile lucrătoare, la 

propunerea compartimentului pe care îl reprezintă. 
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Art.14. Respectarea prevederilor prezentului Regulament reprezintă atribuţie de serviciu 

pentru membrii Comisiei. 

Art 15 Componența Comisiei SCIM în anul școlar 2018-2019 este 

- Lakatos Sándor, presedinte 

- Vári Nagy Zsófia, secretar 

- Vornicu Monica, membru 

- Bálint Rózália, membru 

- Major Katalin, membru 

- Fazakas Katalin, membru 

- Patakfalvi Erika, membru 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

Comisiei pentru curriculum din Liceul Teologic 

Unitarian „Berde Mózes” 

CAP I - DISPOZIȚII GENERALE  

Art 1 - Prezentul regulament este elaborat în concordanță cu Legea Educației Naționale nr. 1 

din 2011 și cu Regualmentul de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar 

aprobat prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 4747/16.10.2004.  

Art 2 - Acest regulament este parte integrantă a Regulamentului de organizare și funcționare 

a Liceul Teologic Unitarian Berde Mózes, constituindu -se ca anexa a acestuia.  

Art 3 - Organizarea și funcționarea acestei comisii se realizează conform acestui regulament  

Art 4 - (a) Comisia pentru curriculum în anul școlar 2018-2019 este 

Preşedinte – ZSIDÓ CSABA 

Membri   

  - PÁL IZABELLA 

  - BÁN ESZTER 

  - SZŐCS ANNAMÁRIA 

  - BÖLÖNI LÁSZLÓ 

  - MAJOR ILDIKÓ KATALIN 

 (b) Directorul unității emite decizia de constituire.  

 

CAP II - ATRIBUȚII  
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Art 5 - documentele curriculare oficiale (plan - cadru, programe şcolare, ghiduri 

metodologice, manuale etc.)  

Art 6 - Asigură aplicarea planului - cadru de învățământ ce se realizează prin elaborarea 

ofertei curriculare.  

Art 7 - Se îngrijește de asigurarea bazei logistice pentru activitățile curriculare și 

extracurriculare  

Art 8 - Asigură organizarea și desfășurarea examenelor de evaluare națională la clasa VIII-a, 

a examenelor de bacalaureat și a examenelor de corigență și de încheierea situațiilor școlare  

Art 9 - Asigură fundamentarea dezvoltării locale de curriculum pe baza experienței, 

resurselor umane ale școlii și specificului comunitar.  

Art 10 - Asigură consultanța cadrelor didactice în domeniul curricular  

Art 11 - Asigură coerența între curriculumul național și dezvoltarea locală, coordonarea  

dintre diferitele discipline și rezolvă conflicte de prioritate pe domeniul curricular, dintre  

profesori și discipline în interesul elevilor și al unității școlare  

Art 12 - Dosarul comisiei trebuie să cuprindă:  

- copie după decizia de constituire, pe care se face mențiunea "conform cu originalul" și 

semnează directorul școlii;  

- planurile-cadru și OM prin care sunt aprobate;  

- OM prin care sunt aprobate programele școlare pe baza cărora se lucrează  

- programele școlare pentru clasele preșcolare, primare și gimnaziale (în format digital)  

- proceduri specifice de lucru  

- centralizarea CDS opțional la nivel de școală  

- chestionarele prin care s-a stabilit disciplina opțională  

- programa pentru disciplina opțională  

- fișele de avizare a disciplinelor opționale  

- rezultatele la evaluarea de la clasa a VIII a  

- rezultatele la bacalaureat 

- chestionare asupra stabilirii satisfacției beneficiarilor privind CDS  

- suporturile de curs pentru disciplinele opționale (în format digital)  

- schemele orare ale claselor  

- oferta curriculară elaborată de Consiliul pentru Curriculum, aprobată de Consiliul Profesoral 

și de ISJ  
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- procesele-verbale ale ședințelor consiliului  

- alte documente specifice  

 

CAP III - MANDATUL COMISIEI  

Art 13 - Mandatul comisiei este de 1 an  

Art 14 - Încetarea mandatului de membru al comsiei poate înceta în următoarele situații:  

- demisia din proprie inițiativă, cu condiția ca aceasta să fie aprobată de directorul unitații;  

- absența nemotivată de la cel mult două ședințe ale comisiei;  

- demiterea de către director din funcție;  

- decesul  

Art 15 - Din momentul aprobării, acest regulament devine parte integrantă a Regulamentului 

Intern al școlii, și devine obligatoriu pentru membrii consiliului.  

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenței a faptelor de corupție și a 

discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității  

din Liceul Teologic Unitarian „Berde Mózes” 

 

CAPITOLUL I  

DISPOZIŢII GENERALE  

Art.1. Regulamentul de funcţionare a Comisiei pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei în 

Mediul Şcolar, denumit în continuare regulament, cuprinde norme referitoare la organizarea şi 

funcţionarea comisiei mai sus amintite, în conformitate cu Ordinul Ministerului Educaţiei, 

Cercetării şi Tineretului, Nr. 1409 din 2007, privind Strategia M.E.C.T. referitoare la 

reducerea fenomenului violenţei în unităţile de învăţământ preşcolar, precum şi cu 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi cu 

Regulamentul de Ordine Interioară al Liceul Teologic Unitarian “Berde Mózes” Cristuru 

Secuiesc – jud. Harghita 

Art.2. Respectarea regulamentului este obligatorie pentru personalul de conducere, didactic 

de predare şi instruire practică, didactic auxiliar, nedidactic, pentru elevii şi părinţii care vin în 

contact cu unitatea de învăţământ.  

Art.3. În România, cetăţenii au drepturi egale.  

CAPITOLUL II CONDUCEREA ŞI ORGANIZAREA COMISIEI  
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Art. 4. Având în vedere: Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu metodologiile 

complementare, Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar 

Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii Codul 

muncii republicata in temeiul art. V din Legea nr. 40/2011 pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 53/2003 Directorul Liceul Teologic Unitarian “Berde Mózes” Cristuru Secuiesc, 

prof. Varró Margit ca preşedinte al Consiliului de Administraţie constituie, prin decizia 

38/2016, Comisia pentru  

„Prevenirea şi Eliminarea violenţei, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și 

promovarea interculturalității”, cu respectarea prevederilor OMECT Nr. 1409/2007.  

Art. 5. Comisia este coordonată, de prof. Czire Alpár.  

Art. 6. Membrii Comisiei pentru prevenirea si combaterea violenţei în mediul şcolar 

sunt:  

Preşedinte – CZIRE ALPÁR 

Membri   

- VORNICU MONICA(reprezinta diriginţilor), 

- SZŐCS ANNAMÁRIA (reprezentanta cadrelor didactice), 

- MÁTHÉ IRMA (reprezentanta cadrelor didactice) 

-BÖLÖNI LÁSZLÓ (reprezentant al Consiliului Local), 

- BAKOS ZOLTÁN.-(reprezentant al Poliţiei), 

- GUI KATALIN (reprezentanţi ai Asociaţiei de Părinţi), 

- TIMÁR ANETTE (reprezentanţi ai Consiliului Elevilor). 

Art. 7. În baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 

unitatea şcolară elaborează si adoptă propriul Plan Operaţional privind Reducerea 

Fenomenului Violenţei în Mediul Şcolar şi propriul Regulament de funcţionare a Comisiei 

pentru prevenirea si combaterea violenţei în mediul şcolar.  

 CAPITOLUL III  

ATRIBUŢII  

Art. 8. Identificarea timpurie a elevilor cu potenţial violent şi a cauzelor care pot determina 

manifestări de violenţă a acestora, prin implicarea cadrelor didactice şi a personalului 

specializat (consilieri şcolari, psihologi, asistenţi sociali, mediatori).  

Art. 9. Elaborarea şi derularea unor programe de asistenţă individualizată pentru elevii 

implicaţi (ca autori sau ca victime) în cazuri de violenţă, prin care să se urmărească: - 
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conştientizarea consecinţelor actelor de violenţă asupra propriei persoane si asupra celorlalţi 

(colegi, cadre didactice, părinţi, prieteni etc.); - prevenirea apariţiei dispoziţiilor afective 

negative (resentimentul, suspiciunea excesivă, iritabilitatea, ostilitatea, negativismul); - 

ameliorarea imaginii de sine (atitudine pozitivă faţă de sine, evaluarea corectă a calităţilor si a 

defectelor personale, percepţia pozitivă a experienţelor de viaţă, proiectarea unor experienţe 

pozitive pentru viitor); - dezvoltarea autonomiei (rezistenţă faţă de expectanţele si evaluările 

celorlalţi prin cristalizarea unui cadru intern de referinţă, valori personale pozitive); - 

dobândirea autocontrolului privind impulsurile violente şi a capacităţii de autoanaliză a 

propriului comportament. 

Art. 10. Implicarea Consiliului Elevilor în proiectarea si derularea activităţilor de prevenire şi 

reducere a fenomenului de violenţă în şcoală.  

Art. 11. Implicarea activă a elevilor cu potenţial violent sau care au comis acte de violenţă în 

programe de asistenţă derulate în parteneriat de către şcoală şi alte instituţii specializate 

(Poliţia comunitară, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, autorităţile 

locale, Biserica, alte organizaţii specializate în programe de protecţie şi educaţie a copiilor şi a 

tinerilor).  

Art. 12. Valorificarea intereselor, aptitudinilor şi capacităţii elevilor care au comis acte de 

violenţă prin implicarea acestora în activităţi şcolare şi extra-şcolare (sportive, artistice etc.).  

Art. 13. Responsabilizarea elevilor cu comportament violent prin aplicarea unor măsuri de 

intervenţie cu potenţial educativ şi formativ; evitarea centrării exclusiv pe sancţiune şi 

eliminarea din practica educaţională a unor sancţiuni care contravin principiilor pedagogice 

(de exemplu, sancţionarea comportamentului violent prin notă, repetenţie etc.).  

Art. 14. Identificarea şi asistarea elevilor care au fost victime ale violenţei şcolare prin 

implicarea cadrelor didactice, a personalului specializat (psihologul şcolar, asistenţi sociali, 

mediatori), a părinţilor.  

Art. 15. Colaborarea şcolii cu familiile elevilor cu potenţial violent sau care au comis acte de 

violenţă, în toate etapele procesului de asistenţă a acestora (informarea, stabilirea unui 

program comun de intervenţie, monitorizarea cazurilor semnalate); organizarea de întâlniri în 

scoală, programe extraşcolare cu participarea comună a elevilor, a părinţilor, a cadrelor 

didactice şi a specialiştilor.  

Art. 16. Identificarea unor părinţi-resursă care să se implice în activităţile de prevenire sau în 

rezolvarea cazurilor de violenţă existente.  
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Art. 17. 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 violenţei şcolare (forme, cauze, modalităţi de prevenire, parteneri).  

Art. 18. Semnalarea de către şcoală a cazurilor de familii cu un comportament violent faţă de 

copii şi implicarea în rezolvarea acestora (în cazuri extreme, participarea la procedurile de 

plasament familial); colaborarea şcolii cu instituţii cu responsabilităţi în acest domeniu, 

precum Autoritatea Tutelară, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, 

Consiliile Judeţene pentru protecţia copilului, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului, Poliţie.  

Art. 19. Elaborarea şi optimizarea anuală a Planului Operaţional de reducere a fenomenului 

violenţei în şcoală.  

Art. 20. Elaborarea unui Raport anual şi aducerea lui la cunoştinţa Consiliului Profesoral al 

unităţii, referitor la activităţile derulate în baza Planului Operaţional elaborat. Acest Raport 

este luat în considerare de către directorul unităţii care elaborează raportul general privind 

starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară.  

Art. 21. Identificarea activităţilor procedurabile, cu scop de prevenire a comportamentelor 

violente din unitatea şcolară şi elaborarea procedurilor de lucru în domeniul prevenirii 

primare, secundare sau terţiare a violenţei şcolare. 

 Art. 22. Transmiterea procedurilor de lucru elaborate în scopul prevenirii violenței în școală, 

de către Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, de la nivelul unităţii şcolare, spre 

aplicarea acestora de către Comisia de prevenire și combatere a violenței în școală. 

 Art. 23. Toate procedurile de lucru avizate de către C.E.A.C. în acest domeniu sunt aduse la 

cunoştinţa personalului unităţii şcolare, elevilor şi părinţilor şi devin obligatorii.  

Art. 24. Comisia pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei în Mediul Şcolar colaborează cu 

toate Comisiile care funcţionează la nivelul unităţii şcolare şi, cu precădere cu Comisia de 

Disciplină, Comisia Diriginţilor, Comisia de sănătate şi Crucea Roşie, Consiliul Elevilor, 

Avocatul Elevilor, Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică etc.  

Art. 25 Comisia de Prevenire şi Combaterea Violenţei în Mediul Şcolar promovează, cu 

precădere, la nivelul unităţii şcolare, prevederile Legii Nr. 272/2001 privind protecţia şi 

drepturile copilului.  

CAPITOLUL IV  
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DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE ELEVILOR ( preluare din ”Statul elevului”,  

ROFUIP nr 5447/31.08.2020 și ROI al LTUBM)  

Drepturile elevilor  

Art.26. (1) Elevii din învăţământul de stat şi particular se bucură de toate drepturile 

constituţionale. Elevii din învăţământul de stat şi particular acreditat se bucură de egalitate în 

toate drepturile conferite de calitatea de elev. 

 (2) Nici o activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau 

personalitatea elevilor.  

Art.27. În timpul şcolarizării, elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi medicală 

gratuită. De asemenea, ei au dreptul la bilete cu preţuri reduse, la spectacole, muzee, 

manifestări culturalsportive şi la transportul în comun, pe baza carnetului de elev, vizat la zi.  

Art.28. Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de unitatea de 

învăţământ, precum şi la cele care se desfăşoară în palatele şi în cluburile elevilor, în bazele 

sportive şi de agrement, în taberele şi în unităţile conexe inspectoratelor şcolare, în cluburile 

şi în asociaţiile sportive, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale 

acestora.  

Art.29. (1) Elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi particular le este garantată, 

conform legii, libertatea de asociere în cercuri şi în asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, 

sportive sau civice, care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de 

directorul unităţii de învăţământ.  

(2) Exercitarea dreptului la reuniune, conform art.15 alin. (2) din Convenţia cu privire la 

drepturile copilului, 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.  

(3) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi susţinute în 

unitatea de învăţământ, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea directorului. 

Aprobarea pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de acordarea de garanţii 

scrise, oficiale privind asigurarea, de către organizatori, a securităţii persoanelor şi a bunurilor.  

(4) În cazul în care conţinutul activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ de stat 

şi particular contravine principiilor susmenţionate, directorul unităţii de învăţământ poate 

suspenda sau interzice desfăşurarea acestor activităţi.  
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Art.30. (1) În unităţile de învăţământ de stat şi particular, conform legii, libertatea elevilor de 

a redacta şi difuza reviste/ publicaţii şcolare proprii, este garantată.  

(2) În cazul în care aceste reviste/ publicaţii conţin elemente care afectează siguranţa naţională, 

ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau prevederile 

prezentului regulament şi ale regulamentului de ordine interioară al unităţii de învăţământ, 

directorul va suspenda editarea şi difuzarea acestora. ” 3 Îndatoririle elevilor ” 

Art.31. Elevii din învăţământul de stat şi particular au datoria de a frecventa cursurile, de a se 

pregăti la fiecare disciplină de studiu şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele 

şcolare.  

Art.32. (1) Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă, atât în unitatea de 

învăţământ, cât şi în afara ei.  

(2) Elevii trebuie să cunoască şi să respecte: 

 a) legile statului;  

b) prezentul regulament şi regulamentul intern;  

c) regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii;  

d) normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor; 

 e) normele de protecţie civilă;  

f) normele de protecţie a mediului.  

Art.33. Este interzis elevilor:  

a) să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.;  

b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;  

c) să aducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, 

atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi 

intoleranţa; d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea 

activităţii de învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor;  

e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;  

f) să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, 

băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc;  

g) să introducă, în perimetrul unităţii de învăţământ, orice tipuri de arme sau alte instrumente, 

precum muniţie, petarde, pocnitori etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi 

psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ;  

h) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;  
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i) să utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor;  

j) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul 

unităţii de învăţământ; 

 k) să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare; 

 l) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi 

faţă de personalul unităţii de învăţământ.  

Art.34. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte 

profesorilor/învăţătorilor pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare 

în legătură cu situaţia şcolară.  

Art.35. Elevii din învăţământul preuniversitar de stat trebuie să utilizeze cu grijă manualele 

şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună, la sfârşitul anului şcolar.”  

 

 

CAPITOLUL V  

DISPOZIŢII FINALE  

Art.36. Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa elevilor, a părinţilor sau reprezentanţilor 

legali ai acestora şi a personalului didactic de predare, de instruire practică, didactic auxiliar şi 

nedidactic prin postarea lui pe site-ul Liceul Teologic Unitarian Berde Mózes, Cristuru-

Secuiesc, jud. Harghita, www.uj.berdemozes.ro 

Art.37. Prezentul regulament a fost revizuit și aprobat de către Consiliul de Administrație 

Unitarian Berde Mózes, Cristuru-Secuiesc, jud. Harghita c aparte integrantă a ROI în data de 

06.09.2019 și intră în vigoare la această dată, pentru anul școlar 2019-2020.  

 

ANEXĂ  

Consiliul Europei a recomandat câteva principii directoare în confruntarea cu fenomenul 

violenţei şcolare, după cum urmează: - conceperea prevenirii violenţei ca o dimensiune 

centrată pe educaţie în spiritul civismului democratic (toleranţă şi relaţii interculturale, 

egalitate între sexe, respectarea drepturilor omului, gestionarea pacifistă a conflictelor, 

valorizarea persoanei, a nonviolenţei ); - considerarea tinerilor ca actori şi parteneri-cheie în 

orice acţiune desfăşurată în această direcţie; - conceperea unor modalităţi de acţiune înainte ca 

faptele de violenţă să se declanşeze, avându-se în vedere sensibilizarea tuturor actorilor 

implicaţi şi prevenirea timpurie a violenţei; - prevederea unor modalităţi de reacţie rapide şi 
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echilibrate în cazul declanşării faptelor de violenţă; - conştientizarea necesităţii de acţiune la 

toţi actorii implicaţi şi întărirea mobilizării acestora; - promovarea dezvoltării de schimburi, 

dialoguri la toate nivelurile în cadrul comunităţii; - acordarea priorităţii în ceea ce priveste 

protecţia şi îngrijirea victimelor; - susţinerea familiilor în ceea ce priveste exercitarea rolului 

lor educativ.  

 

CLASIFICAREA FORMELOR DE VIOLENŢĂ DUPĂ GRADUL DE GRAVITATE  

I. FORME UŞOARE: 

 - Ton ridicat - Tachinare - Ironie - Poreclire - Insultă - Înjurătură - Intimidare - Scuipare - 

Instigare la violenţă - Deposedarea de obiecte personale - Însuşirea bunului găsit - Violarea 

secretului corespondenţei - Lăsarea fără ajutor - Aruncarea cu obiecte – fără consecinţe grave 

- Atingere nedorită - Refuzul de a îndeplini sarcinile - Indisciplina la ore  

II. FORME GRAVE: - Hărţuire - Abuz de încredere - Ameninţare - Înşelăciune - Şantaj - 

Calomnie - Seducţie - Lipsirea de libertate a persoanei - Ultraj - Ultraj contra bunelor 

moravuri - Tulburarea liniştii publice - Pălmuire - Îmbrâncire - Trântire - Imobilizare - 

Lovire/bătaie - Încăierare - Lupte de grup - Constituirea unui grup infracţional organizat - 

Aruncarea cu obiecte – cu consecinţe grave - Vătămare - corporală - corporală gravă - 

corporală din culpă - Mutilare - Deteriorare, distrugere de obiecte - Distrugere - calificată - 

din culpă - Instigare la discriminare - Portul şi folosirea fără drept de arme - Tăinuirea - Furt - 

Furt calificat - Tâlhărie - Tâlhărie calificată - Tentativă de viol - Tentativă de omor - Loviri 

sau vătămări cauzatoare de moarte - Determinarea sau înlesnirea sinuciderii - Omor - Omor 

calificat - Uciderea din culpă - Actul sexual cu un minor - Viol - Corupţia sexuală - 

Perversiunea sexuală .  

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

Comisia programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare, 

 

I. ATRIBUȚII: 

Comisia pentru programe și proiecte educative are următoarele atribuții:  

 

1. organizarea activităților educative în colaborare cu celelalte comisii de lucru; 

2. coordonarea și monitorizarea activităților educative propuse la nivelul unității școlare; 
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3. organizarea activităților extrașcolare în colaborare cu comisia pentru curriculum, comisia 

diriginților, comisia de promovare a imaginii școlii; 

4. coordonarea și monitorizarea activităților extrașcolare propuse la nivelul unității școlare; 

5. implicarea familiei și comunității locale în activități formativ-educative și artistice; 

6. dezvoltarea unor canale de comunicare între elevi-profesori, școală-familie, școală-

comunitate locală, profesori-responsabili comisii; 

7. dezvoltarea unui comportament civic și social la elevi cu impact asupra comunității școlare 

și comunității locale; 

8. dezvoltarea laturii artistice la elevi prin valorificarea disciplinelor opționale, prin 

valorificarea activităților cluburilor, prin valorificarea abilităților și aptitudinilor artistice de la 

disciplinele de artă muzicală, artă vizuală; 

9. organizarea și coordonarea activităților ce țin de promovarea imaginii unității școlare cum 

ar fi: prezentarea ofertei educaționale la nivelul județului, participarea la concursuri etc.; 

10. implicarea, în colaborare cu comisia de programe de dezvoltare profesională și 

parteneriate educaționale, în vederea susținerii cu activități educative și extrașcolare a 

parteneriatelor educaționale, a programelor cu finanțare externă; 

11. activizarea consiliului elevilor și asigurarea funcționării sale reale, însoțită de valorificarea 

propunerilor rezultate în cadrul politicilor școlii; 

12. eficientizarea parteneriatului cu consiliul elevilor; 

13. implicarea elevilor în participarea activă la activități culturale desfășurate la nivel local, 

regional, național, internațional; 

14. promovarea și stimularea practicilor de succes și cu impact asupra elevilor și imaginii 

unității școlare; 

15. organizarea unor cercuri/cluburi la nivelul unității școlare; 

16. organizarea unor întâlniri periodice cu personalități publice cunoscute din domeniile 

cultural-artistic (scriitori, poeți, actori, cântăreți, regizori), științific, administrației publice; 

17. organizarea de campionate interșcolare, excursii. 

18. antrenarea elevilor și părinților în proiecte educaționale; 

19. colaborarea cu autoritățile locale (Primărie, Inspectorat Școlar, A.J.O.F.M., agenți 

economici și alte unități școlare în vederea realizării unor parteneriate de finanțare externă; 

20. realizarea unor activități de formare cu cadrele didactice în vederea îmbunătățirii sferei de 

lucru atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ cu axare pe proiecte europene; 

21. informarea periodică asupra noutăților privind accesarea de proiecte europene pe liniile de 

finanțare emise de M.E.N.C.Ş., O.N.G.-uri; 

22. stabilirea unei strategii de comunicare, relaționare și realizare a unor proiecte împreună cu 

cadrele didactice, conducerea școlii, Inspectoratul Școlar, reprezentanții primăriei. 
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II. MODUL DE OPERARE 

 

Proiecte  

Pentru scrierea proiectelor și derularea acestora LTUNM din Cristuru Secuiesc constituie 

un grup de lucru care realizează scrierea și derularea proiectelor necesare. Grupul de lucru 

este avizat și condus de către director/director adjunct și este coordonat de către persoana 

numită pentru coordonarea acestui grup.  

Proiectele realizate pe parcursul anului sunt prezentate într-un raport scris pentru a fii 

aduse la cunoștința forumurilor școlare și celor bisericești.  

Proiectele vor avea în general scopul dezvoltării infrastructurii și ofertei educaționale a 

instituției și vor viza susținerea parteneriatelor instituționale locale, județene, naționale și 

internaționale dobândite de către școală pe parcursul anilor precedenți.   

 

Programe educaționale  

La începutul anului școlar prin conlucrarea Consiliul Profesoral se întocmește planul de 

activități. Procesul de elaborare a planul este coordonat de către coordonatorul comisiei. 

Cadrele didactice precum și grupurile metodice își prezintă ideile și planurile. Aceste idei și 

opinii sunt elaborate și dezvoltate prin conlucrare având în vedere structura anului școlar 

precum și valorile și scopurile de bază ale instituției.  

Programele propuse vor fii bine definite, vor fii identificate necesitățile infrastructurale și  

materiale, precum și necesitățile care se prevăd din punct de vedere al personalul didactic și 

cel auxiliar.  

În planul de activități vor fii punctate și consemnate: data și durata programelor, precum și 

persoanele responsabile pentru realizarea acestor planuri.  

Cel târziu în săptămâna precedentă activității responsabilii programului vor întocmi o fișă 

de activitate (Anexa) cu datele și necesitățile programului. Acest plan va fii prezentat 

directoriilor și coordonatorului programelor pentru verificare și avizare. Fișa avizată va fii 

consemnată cu un număr de înregistrare și originalul documentului va fii predată 

coordonatorului de proiecte spre arhivare.  

Odată cu realizarea proiectului cadrele didactice responsabile au obligația de a întocmi în 

cel mai scurt timp un raport care prezintă realizările și costurile programului. Raportul va 

conține și câteva fotografii reprezentative, care eventual vor fii publicate pe situl școlii. 

 

ANEXA: Fișa proiectului va urmări următorul model:  

 

Nr. de înregistrare:    Aprobat,                                               Avizat,  

................../ 20.....   Varró Margit,             Lakatos Sándor 

                                                                   Director:        Resp. proiecte educ. 
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PROIECT EDUCATIV 

Oktatási – nevelési projekt terve 

(Model) 

 

ORGANIZATOR / Szervező intézmény: 

LICEUL TEOLOGIC UNITARIAN „BERDE MÓZES”, CRISTURU SECUIESC  

Berde Mózes Unitárius Gimnázium, Székelykeresztúr 

 

TITLUL PROIECTULUI / A program megnevezése:  

....................................................................................................................................................... 

COORDONATORUL ECHIPEI DE PROIECT / A munkacsoport vezetője:  

....................................................................................................................................................... 

ARIA CURRICULARĂ / A téma kurricurális besorolása:  

...................................................................................................................................................... 

ECHIPA DE PROIECT / A munkacsoport:  

....................................................................................................................................................... 

PARTENERI INSTITUȚIONALI/ Intézményi partnerek: 

....................................................................................................................................................... 

DURATA PROIECTULUI / A program időtartama : 

...................................................................................................................................................... 

PROIECTUL ESTE INCLUS ÎN PLANUL INIȚAL ANUAL / A program az év elei 

eseménynaptárban szerepel:  DA/NU    Igen/Nem 

...................................................................................................................................................... 

 

PROGRAMUL A FOST INCLUS ÎN PLANUL INIȚIAL LA DATA DE / Az 

eseménynaptárban szereplő tervezett dátum:  

....................................................................................................................................................... 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

A program rövid bemutatása 

 

ARGUMENTUL / Indoklás (Care este scopul ecucativ? / A nevelési prog. célja?) 

.......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

BENEFICIARII PROGRAMULUI EDUCATIV / A program haszonélvezői: 

...................................................................................................................................................... 

BENEFICIARI DIRECŢI / Közvetlen haszonélvezők:  

...................................................................................................................................................... 

BENEFICIARI INDIRECŢI / Közvetett haszonélvezők:  

...................................................................................................................................................... 
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CADRELE DIDACTICE PARTICIPANTE / Résztvevő oktatók:  

...................................................................................................................................................... 

NUMĂR PARTICIPANŢI ELEVI / Résztvevő diákok száma:  

...................................................................................................................................................... 

NUMĂR PARTICIPANŢI PĂRINȚI / Résztvevő szülők száma:  

...................................................................................................................................................... 

NUMĂR PARTICIPANŢI INVITAȚI / Meghívottak száma:  

...................................................................................................................................................... 

COSTURI / KÖLTSÉGEK: 

...................................................................................................................................................... 

RESURSE MATERIALE NECESARE / Szükséges anyagi költségek: 

.......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

SURSA FINANȚĂRII / Költségek forrása: 

.......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

RESURSE INFRASTRUCTURALE NECESARE / Szükséges infrasrukturális feltételek: 

..................................................................................................................................................... 

DATA DEPUNERI PROIECTULUI / A programtervezet benyújtásának dátuma: 

...................................................................................................................................................... 

 

Elaborat de către: Lakatos Sándor, preot-profesor, dir. adjunct 

1 septembrie 2020 

Președinte LAKATOS SÁNDOR - coordonator pentru proiecte şi programe educative 

şcolare şi extraşcolare, 

Membru BÁN ESZTER 

Membru DEMETER ANNABELLA 

Membru BIRÓ MÁRIA 

Membru BULZ REBEKA 

Membru FAZAKAS TÜNDE 

Memebru NAGY EMESE 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă 

 

 

Pentru anul școlar 2020-2021 membrii comisiei sunt 

Preşedinte – CSISZÉR RAJTI TIBOR SÁNDOR, 
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Membri –  - PAP KATALIN 

  - BARTHA MÁRTA,     

  - PÉTER ANNABELLA 

  - SÓFALVI LEVENTE 

Art.1 Funcționarea comisiei are la bază următoarele acte  

- INSTRUCȚIUNI PROPRII DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ AL 

LICEULUI TEOLOGIC UNITARIAN BERDE MOZES 

- EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ȘI ÎMBOLNĂVIRE 

PROFESIONALĂ LA LICEUL TEOLOGIC UNITARIAN ERDE MOZES 

- PLAN DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE din punct de vedere al Securității în Muncă 

LA LICEUL TEOLOGIC UNITARIAN ERDE MOZES 

Art. 2 Conducătorii locurilor de muncă conform deciyiei nr.150/2019 sunt 

- personal didactic – CSISZÉR RAJTI TIBOR SÁNDOR 

- personal auxiliar SÓFALVI LEVENTE 

- Anexa 5 

Procedură privind serviciul pe scoala 

Procedură privind accesul în instituție 

Procedură privind triajul epidemiologic preșcolarilor și al elevilor pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2  

Procedură privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi 

al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal  

Anexa 5 

Statutul elevului 

Anexa 6 

Normelor metodologice din 27 mai 2020 de aplicare a prevederilor art. 7 alin. 

(1^1), art. 56^1 și ale pct. 6^1 din anexa la Legea educației naționale nr. 1/2011, privind 

violența psihologică - bullying 

Anexa 7 

Procedură privind cercetarea disciplinară a salariaților 

Procedură privind sancționarea elevilor 

Anexa 8 

 Regulamentul de organizare a internatului școlar 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225728
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225728
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225728
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225728
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A BENTLAKÁS BELSŐ RENDSZABÁLYZATA 

2020-2021 

 

I. Általános irányelvek 

 

1. A bentlakást iskolánk miden tanulója igénybe veheti az Igazgatóság 

jóváhagyásával, amennyiben tiszteletben tartja annak Belső Rendszabályzatát, a 

napi programot az Elszállásolási Szerződést valamint Járványügyi készenlét 

intézkedési tervét. 

2. A Bentlakás és az iskolai étkezde szervesen a Gimnáziumhoz tartozó intézmények, 

ezért a tanulók viselkedését meghatározó iskolai rendszabályzat megfelelő 

szakaszai itt is érvényesek, tehát érvényesek a büntetések is, melyek következtében 

az iskolai fegyelmi tanács is eljárhat, a Bentlakási Tanács  javaslatát figyelembe 

véve. 

3. A tanulók kötelesek az Elszállásolási Szerződésben meghatározott határidőben 

kifizetni a fenntartási-, étkezdei és más jellegű díjakat. 

4. A bentlakás Belső Rendszabályzata, a napi program és az Elszállásolási Szerződés 

a BMUG Belső Rendszabályzatának mellékletét képezik. 

 

II. A bentlakási élet megszervezése 

 

1. A Gimnázium ősi épületében külön bentlakás működik a tanulók számára. A 

felügyeletet a nevelő és az éjszakai felügyelő biztosítják. 

2. A bentlakási életet a Belső Rendszabályzat, az Elszállásolási Szerződés, valamint a 

napi program szabályozza. Ezeket módosítani csak Bentlakási Tanács javaslatára 

Igazgatóság jóváhagyásával lehet. 

3. A bentlakási élet irányításáért a Bentlakási Tanács – a továbbiakban BT – tagjai 

felelnek, akiket a Vezetőtanács nevez ki. 

4. A bentlakó tanulók szobaközösségekbe tartoznak. Minden hálószobában a BT által 

jóváhagyott hálófelelős tanuló irányítja a Rendszabályzat betartását. A hálófelelős 

felügyel a rendre, megszervezi a napi programban szereplő tevékenységeket. Ha 

hiányzik, hatáskörét a hálófelelő-helyettes tölti be. 
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5. A napi program megvalósításában a nevelőt a nevelőhelyettes segíti. A nevelő 

helyettes személyét a BT nevezi ki. 

6. A IX-X-XI-es tanulók konyhaszolgálatot teljesítenek, a konyhaszolgálati feladatok 

bentlakási kötelezettségnek számítanak. A konyhaszolgálat végzése előre beosztott rend 

szerint történik a nevelő által. Indokolt esetben a konyhaszolgálati rend beosztása 

megváltoztatható a nevelő által. A konyhaszolgálat beosztási rendjének egy példánya a 

bentlakásban, egy az étkezdében és egy a tanáriban kerül kifüggesztésre. A 

konyhaszolgálatos diák feladatai közé tartozik a reggeli ébresztés, valamint minden olyan 

más jellegű feladat, mellyel szolgálatossága alatt a BT tagjai vagy a konyhai személyzet 

megbízza. A konyha szolgálat alóli felmentést csak szakorvos adhat (nem családi orvos). 

7. A bentlakó tanulónak kimenőhöz van joga a tanórák befejezésétől 16,45-ig. Ezen 

kimenők alkalmával nem hagyhatja el a város területét a bentlakó. Rendkívüli esetben a 

szülők előzetes szóbeli/írásbeli kérése alapján a nevelő és az Igazgatóság által megbízott 

tanár engedélyezheti a város területének elhagyását.  

8. A bentlakó tanulók előzetes írásbeli kérés alapján, melyet a BT hagy jóvá, 

szilencium vagy az esti szabad foglalkozás ideje alatt különböző tevékenységeken 

vehetnek részt. Az előzetes engedély megszerzésének elmulasztása az illető programtól 

való eltiltást eredményezi. 

9. A beteg tanulók kötelesek hazatávozni.  

10. A tanulókat a hálószobákba a BT osztja be a tanév elején. Utólagos 

helyváltoztatásokat – indokolt esetben – csak az Elszállásolási Szerződés vonatkozó 

rendelkezései alapján lehet elvégezni. 

 

III. A bentlakó tanulók jogai 

 

1. Az I. fejezetben meghatározott feltételek mellett a Gimnázium tanulói igénybe 

vehetik a bentlakást és az iskolai étkezdét. 

2. A gimnázium Igazgatósága biztosítja a bentlakásban a szükséges bútorzatot, 

hűtőszekrényt, ágyneműt, a rendszeres tisztálkodáshoz szükséges feltételeket, 

mosodát, tanulótermeket, az étkezde használatát, valamint a szükséges felügyeletet. 

3. A bentlakó tanulók használhatják – a napi programban meghatározott időben – az 

iskola könyvtárát és olvasótermét, a sportpályát, TV-készüléket. A napi programban 
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meghatározott időszakon túli Tv-nézés csak a BT tagjai által aláírt előzetes írásbeli 

kérés alapján lehetséges. Ebben az esetben is kötelező a tisztálkodás napi programban 

meghatározott idejének (22 óra) betartása. 

4. A bentlakó tanulók hétvégére haza távoznak. A bentlakásban hétvégén maradni 

szándékozó tanuló az illető hét szerda estéig írásban köteles bejelenteni szándékát a 

nevelőnőnél, valamint azt, hogy igényel-e hideg élelemcsomagot. 

5. A II. félév elején a bentlakók megszervezhetik a hagyományos bentlakási kiértékelőt 

(Krónikát). 

6. A bentlakók a nevelő engedélyével különféle ünnepélyeket szervezhetnek 

(Születésnap, Mikulás-nap, stb.) Az ünnepélyek szervezéséhez legalább egy nappal 

az ünnepély előtt meg kell szerezni a BT írásbeli engedélyét. Hasonló az eljárás 

különböző esti programok esetén is. 

7. A bentlakó tanuló csak egész napi étkezést igényelhet, kivételt képez a hétvége, 

amennyiben a bentlakó haza távozik. 

9. A bentlakásból való kiköltözéshez a Berde Mózes Unitárius Gimnázium igazgatójának 

beleegyezése szükséges. 

 

IV. A tanulók kötelességei 

 

1. A napi program minden pontjának pontos betartása kötelező. A napi programot 

megváltoztatni rendkívüli esetben csak előzetes jóváhagyással lehet, melyet a BT 

tagjai együttesen hagynak jóvá. 

a) Reggel: 

  - a napi programban előírt órában az éjszakai felügyelő irányításával a 

konyhaszolgálatos diák ébresztőt tart. Irányítása alatt a tanulók elvégzik a mosakodást és 

az ágyvetést, majd levonulnak reggelizni. 

  - Reggeli után tanórára mennek a tanulók. 

b) Délután: 

  - Tanórák után ebédidő 14, 10 és 15, 10 órától legkésőbb 16 óráig.  

  - A szilenciumig kimenő vagy szabad foglalkozás.  
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c) Este: - Szilencium után szervezetten vacsorázni megy minden tanuló. Vacsora után 

20 órakor kapuzárás és a bentlakó nem hagyhatja el a bentlakás területét, ezen szabály 

megszegése esetén szankció 1-7 

  - Villanyoltás után csak rendkívüli engedéllyel maradhat fenn valaki tanulni 

(lásd napi program), vagy rendkívüli program esetén. 

  - Szigorúan tilos a bentlakás éjjeli rendjét, a tanulótársak nyugalmát zavarni.  

d) Általános kötelességek: 

  - A bentlakásban tartózkodni csak a napi programban előírt időszakban szabad. 

Szankció: 1-3 

  - A beteg diákok délelőtt a betegszobában tartózkodhatnak kizárólagosan, 

délután pedig kötelesek hazatávozni. Szankció: 1-3 

  - Semmilyen indokkal nem mehetnek be a fiúk a lány-, a lányok a fiúk 

hálószobáiba. Szankció: 1-7 

  - A hétvégi hazamenésen kívüli eltávozáshoz a nevelő jóváhagyása szükséges. 

Szankció: 1-5 

  - Minden bentlakó tanuló köteles végrehajtani a BT tagjai, hálófelelősök, 

szilenciumfelelősök nevelők, étkezde irányító utasításait Szankció: 1-6 

- Minden tanuló kötelessége a bentlakás, étkezde, tanulótermek 

berendezéseinek, javainak védelme, megőrzése, a tisztaság biztosítása. A konyhai 

szolgálatos gondoskodik a hűtőszekrény rendszeres tisztításáról, minden hét 

csütörtökén vacsora után, leolvasztásáról. A hűtőszekrénybe csak zárt, megjelölt 

csomagban lehet élelmet betenni. Szankció: 1-5 

- Tilos a hálótermekben a rendetlenkedés vagy a zajkeltés. Szankció: 1-5 

  - A szilenciumon mindenki kötelező módon részt vesz. Előzetes kérés alapján 

késhetnek a tanórán, köri tevékenységen részt vevő tanulók., a leadott egyéni program 

alapján. Szankció: 1-5 

  - A szilencium idejét mindenki köteles maximálisan tanulásra felhasználni. 

Szankció: 1-5 

- Szigorúan tilos a tanulótársak zavarása és a tanulóterem elhagyása. Szankció: 

1-5 

  - Szigorúan tilos a tökmag, napraforgómag, stb. bevitele a szilencium alatt a 

tanulótermekbe. Szankció: 1-5 
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  -  A tanulótermeket kötelesek tisztán tartani az ott tanuló diákok. A tisztaságért 

a szilenciumfelelős felel. 

Szankció: 1-5 

  - A kimenő idejét minden tanulónak kötelessége betartani. A bentlakáson kívül 

is tanulókhoz méltó, civilizált magatartást kell tanúsítani.  

Szankció: 1-7 

  - Szigorúan tilos alkohol és drogok behozatala és fogyasztása, dohányzás, 

szerencsejátékok gyakorlása, a veszélyes anyagok (pl petárda) behozása és használata. 

Szankció: 1-2 első alkalommal; 4-7 visszaesőként 

  - Kihágásnak minősül az agresszivitás, a civilizálatlan viselkedés és nem 

diákhoz illő beszédforma. 

Szankció: 3-5elso alkalommal, 6-7 visszaesőként 

  - Kötelező a tisztaság biztosítása a bentlakás egész területén: rendben tartani az 

ágyat, szobát és a szekrényeket, valamint a fürdő- és mellékhelyiségeket. Minden 

hálószobában hetente egyszer kötelező a nagytakarítás előre beosztott takarítási rend 

szerint, valamint a naponta történő általános takarítás.  Szankció: 1-5 

  - Tilos a hálószobában étkezni. Szankció: 1-5 

  - Tilos felvinni a hálószobába a konyhai felszereléseket. Szankció: 1-5 

  - Mindenki számára kötelező az iskolai étkezde programjának betartása. 

Szankció: 1-5 

  - Minden- bentlakó tanuló állandó jelleggel, kötelező módon rendelkezni a 

következőkkel: 

   - díszegyenruha 

   - pizsama vagy hálóing 

   - szappan, törülköző 

   - fogkefe, fogkrém, pohár 

   - cipőkefe, cipőkrém 

   - ruhakefe 

   - varrótű, cérna 

   - tiszta fehérnemű, harisnya, zokni 

   - papucs 

   - fésű 
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   - ruhatartó (vállfa) 

   - toalett papír 

  - Tilos az élelmet a hűtőszekrényen kívül tárolni. Szankció: 1-5 

  - A heti nagytakarításon kötelező a részvétel. Szankció: 1-5 

- Tilos az ablakon tárgyakat kidobálni, kihajolni, vagy az ablakpárkányra kiülni 

Szankció: 1-7 

- Villanyoltás után tilos a telefon, laptop, táblagép, intelligens óra használata, 

tilos a folyosóra kimenni telefonálni. Szankció: 1-7 

- Szigorúan tilos a kisebbek megalázása, bántása, stb. Szankció: 5-7 

 

V. A nevelő kötelességei 

 

1. Megszervezi, irányítja és ellenőrzi a bentlakási tevékenységet. 

2. Összeállítja a nevelési programot és gondoskodik annak megvalósításáról. 

3. Kapcsolatot tart, az osztálynevelőkkel, szaktanárokkal és az igazgatósággal. A 

kihágásokat jelenti a BT-nek, Igazgatóságnak, az érintett osztálynevelőknek, illetve 

írásos panaszt tesz az Iskolai Fegyelmi Bizottságnak, ha szükséges. 

4. A nevelő 14:30-22:30 óra között teljesít szolgálatot. Ebben az időszakban felel a 

tanulókért, a bentlakás rendjéért, fegyelméért, a napi program tiszteletben tartásáért. 

5. Ha rendkívüli okok miatt el kell távoznia a bentlakásból, köteles felnőtt (illetékes) 

helyettesítőről gondolkodni. 

6. A szolgálati ideje alatt történő bentlakási rendellenességekről, 

fegyelmezetlenségekről köteles a bentlakás irányításával megbízott tanárt, vagy az 

iskola Igazgatóságát 24 órán belül értesíteni. 

7. Szabályzatellenes az elkövetett fegyelemsértések elhallgatása. 

8. A tanulók betegsége esetén megteszi a szükséges intézkedéseket. 

9. Esti eltávozása előtt köteles bevárni az éjszakai felügyelőt, az esetleges problémákról 

(betegség, hiányzás, stb.) felvilágosítani. 

10. Szigorúan köteles tiszteletben tartani az iskola Etikai Kódexét. 

 

VI. Az éjszakai felügyelő kötelességei 
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1. 22,00 órától másnap 8,00 óráig felel a bentlakó tanulókért. 

2. Szolgálati ideje kezdetén a nevelőtől átveszi a bentlakást és intézkedik a napi 

program betartásáról. 

3. A bentlakásba idegen személyt nem enged be. 

4. Ha szolgálati ideje alatt a tanulók közül valaki beteg lesz, azonnal intézkedik. 

5. Rendkívüli esetben, ha szükségesnek látja, igényelheti az Igazgatóság által megbízott 

tanár, vagy az Igazgatóság segítségét. 

6. Irányítja a reggeli ébresztést, felügyeli a program betartását. 

7. Bármilyen rendellenességről értesíti a Berde Mózes Unitárius Gimnázium 

Igazgatóságát 

8. Szigorúan köteles tiszteletben tartani az iskola Etikai Kódexét. 

 

VII. Büntetések 

1. A rendszabályzat megsértése esetén a bentlakó tanulók büntetésben részesülnek e 

rendszabályzat és az Elszállásolási Szerződés vonatkozó pontjai alapján. 

2. A büntetéseket a BV tagjai azonnali hatállyal is meghozhatják közösen, kivétel az 

eltávolításra vonatkozóak.  

A szankciók formái: 

 1. szóbeli figyelmeztetés 

 2. szóbeli figyelmeztetés a közösség előtt 

 3. A kimenő megvonása (írásban) egy vagy több napra 

 4. Írásbeli figyelmeztetés és szülői értesítés. 

 5. Igazgatóság elő történő beidézés. 

 6. Igazgatóság elé történő beidézés a szülő jelenlétében. Ez automatikusan az Iskolai 

Fegyelmi Bizottság összehívását vonja maga után. 

 7. A bentlakásból való eltávolítás: 

  a) 3 napra 

  b) 1 hétre 

  c) 1 évre 

  d) véglegesen 
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3. A BT büntetései ellen a bentlakó 24 órán belül írásban fellebbezhet az Unitárius 

Gimnázium Igazgatóságán,a döntést az iskolai Pedagógiai Tanácsülése hozza meg, mely 

véglegesnek tekinthető. 

4. A kiköltöztetéssel járó büntetésért a tanuló írásban fellebbezhet az Unitárius 

Gimnázium Vezetőtanácsához. A Vezetőtanács döntése véglegesnek tekinthető. 

 

VIII. Záró rendelkezések 

 

1. Azon tanulók, akik a bentlakásba szeretnének költözni, a szülők által is aláírt kérést 

minden évben legkésőbb június 10-ig leadják az Unitárius Gimnázium Titkárságán. 

2. A bentlakásba való beköltözés az évkezdés előtti napon történik 17-20 óra között. 

3. Azok a tanulók, akik a napi program alatt különböző körökre, magánórákra 

szeretnének járni, a szülők által is aláírt kérésüket engedélyeztetés végett benyújtják 

az Unitárius Gimnázium Igazgatóságához, jóváhagyás végett. 

 

A BENTLAKÁS NAPI PROGRAMJA 

 

Hétfő - Péntek 

06:30 – ébresztő, konyhai szolgálatosok által 

 07:30-ig – tisztálkodás, öltözés, ágyvetés, takarítás            

 07:30 – reggeli, a bentlakás elhagyása (a bentlakás bezáródik) 

 07:50 – étkezde elhagyása 

14:10-16:00 – ebéd 

14:00 – a nevelő nyitja a bentlakást 

 14:00-16:45 – szabad foglalkozás vagy kimenő 

 16:45-17:00 – előkészület a szilenciumra 

 17:00-19:20 – szilencium 

 19:30-20:00– vacsora 

 20:00-21:00 – szabad foglalkozás (a bentlakás udvarán is) 

 21:00-22:15 – tisztálkodás/szabad foglalkozás a bentlakás területén 

 22:15 – villanyoltás 
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 Rendkívüli esetben, írásbeli kérésre a fiúk külön, lányok külön teremben 24:00 

óráig fent maradhatnak tanulni. Ebben az esetben is a tisztálkodás befejezése kötelező 

22:00-ig. 

 

Intézkedési terv 

A 2020/2021. tanévben a Székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium 

Diákotthonában a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend. 

 

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE 

 Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeztünk az internátus épületében.  

 A szobák kialakításánál szem előtt tartottuk, az érvényes járványügyi intézkedéseket. 

Az elhelyezés során figyelembe vettük az ágyak közti 1 méternyi távolságot. 

 A beköltözés folyamán mind a beköltöző hallgatónak, mind a kísérőnek maszkot kell 

viselnie. 

 A diákok szobabeosztása véglegesnek tekinthető.  

 Az ágyak és a bútorok elmozdítása, szigorúan tilos. 

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA 

 A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló 

látogathatja, amely az internátusba történő visszaérkezés feltétele is. Az oktatásban és 

nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes 

dolgozó vehet részt! 

3. INTÉZKEDÉSEK AZ INTÉZMÉNYI CSOPORTOSULÁSOK MEGELŐZÉSÉRE A 

TANÉV FOLYAMÁN, AZ INTÉZMÉNY TERÜLETÉN 

 A tanulószobákban, lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről. 

A tanulótermek ajtajára kifüggesztett névlista szerint fog történni a délutáni tanulás. A 

fiúk és a lányok külön tanulótermet használnak. A fiúk részére 1, a lányok részére 2 

tanuló terem áll rendelkezésre. 

 Az ebédlőben történő csoportosulás elkerülése érdekében sorban álláskor javasolt a 

1,5 m távolság tartása, a maszk viselete kötelező.  

 Az étkező asztaloknál szintén törekszünk és a diákoknak is kötelességük törekedni a 

védőtávolság betartatására. 
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 Mind a diák saját, mind diáktársai egészsége érdekben ajánljuk a tanulóknak, hogy a 

kollégiumon kívüli tartózkodásukat minimalizálják az oktatási épületek, gyakorlati 

helyek látogatására, illetve a csak a szükséges áruházak, boltok, patikák felkeresésére.  

4. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 

KIALAKÍTÁSA 

 A kollégium közösségi tereiben, lépcsőházaiban, folyosókon a tanulóknak és 

dolgozóknak kötelező a maszk viselése. 

 A szilencium alatt, a tanulószobákban a maszk viselése fakultatív. 

 A tanulók által viselt maszkról a szülő gondoskodik! 

 A kollégium bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek 

használata minden belépő számára kötelező! 

 A fürdő helységekben biztosítjuk a vírusölő hatású kézfertőtlenítéssel kiegészített 

szappanos kézmosási lehetőséget. 

 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az 

öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy 

elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás. A járványügyi helyzetre való 

tekintettel, a diákok szobánként használhatják a fürdőket, minden szobának 

reggelenként 5! perc áll rendelkezésére, estéként pedig 15! perc. E rend betartásáért a 

nevelő felel. 

 A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók számára részletes, az adott 

korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást adunk. 

 A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása 

érdekében fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára. A tanulószobákban, a 

folyosókon, a lakószobákban és a szociális helységekben. 

 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet 

kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes 

szellőztetésre. 

5. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet szükséges fordítani az alapos szappanos 

kézmosására és kézfertőtlenítésre. 
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 Az étkezéseket lehetőség szerint úgy szervezzük, hogy a különböző évfolyamok eltolt 

időpontban étkeznek, sorban állás esetén lehetőség szerint gondoskodjanak a 

védőtávolság betartásáról. 

6. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő 

felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre, a diákot 

elkülönítőben kell elhelyezni, majd értesítjük a szülőt is. Lázas állapot esetén kérjük a 

szülőket, hogy vigyék haza gyermeküket. 

 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. 

 Diákjaink a bentlakásba – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza. 

 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi 

helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, 

mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. 

 Az elkülönített tanuló étkezését az ügyeletes nevelő és a kollégiumi ápolónő 

bonyolítja le. 

Székelykeresztúr, 2020. 09. 10.   

     Berde Mózes 

Unitárius Gimnázium 

 

…………………………….. 

Varró Margit igazgató                                                                         

 

                                                                                                       A fenti Intézkedési tervet 

tudomásul vettem:                                                                                         

 

………………………………………………. 

Bentlakó diák aláírása 

 

………………………………………………. 

Szülő/gyámügyi képviselő aláírása  
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Protocol pentru internate şcolare 

 • Dezinfecția 

 Înainte de redeschiderea căminului se va efectua curăţenia şi dezinfecţia aprofundată a 

tuturor spaţiilor comune şi de cazare;  

 Va fi organizată zilnic curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor colective; conform Planului de 

curățenie 

 Spaţiile comune vor fi curăţate, dezinfectate şi aerisite în mod regulat;  

 Se va evita utilizarea de covoare/mochete unde parchetul este corespunzător 

 • Măsuri de protecţie:  

– Vor fi stabilite modalităţile de ocupare a căminului în funcţie de numărul de elevi cazaţi;  

– Camerele vor fi repartizate în funcţie de efectivele de elevi, cu respectarea distanţării 

fizice de cel puţin 1 m între paturi.  

– Camerele vor fi ocupate de elevi din aceeaşi grupă pentru a limita amestecarea elevilor 

din grupe diferite; 

•Igienă 

 Va fi asigurată o echipare optimă a grupurilor sanitare, în special cu săpun lichid; dacă 

este cazul, vor fi furnizate elevilor soluţii lichide pe bază de alcool în cantităţi 

suficiente conform Planului de curățenie și dezinfecție 

 Portul măştii este obligatoriu în spaţiile comune; 

 

 Utilizarea grupurilor sanitare 

- Pentru igiena personală, elevii cazați în internat, pot folosi cele două băi comune 

amplasate în clădirea internatului. 

- Băieții vor folosi baia aflată pe coridorul lor, iar fetele pe cea aflată în perimetrul 

fetelor. 

- Folosirea băilor comune esete permisă zilnic între orele 7-7:35, respectiv 20-22. În 

același timp au acces la baie elevii cazați în același cameră. Pot fi folosite simultan 

toate dușurile disponibile. Timpul acordat igienei corporale pentru o tură de elevi 

este de 5 minute, dimineața, iar de 15 minute, seara. 

- Ordinea intrării în băi este cea afișată pe holul internatului. 

Utilizarea sălilor de meditație  

-  Accesul elevilor în sălile de meditație este permis între orele 17 și 19:20. 
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- Repartizarea elevilor în săli se afișează pe holul internatului, respectănd 

normativele și dispozițiile în vigoare. 

- Pentru meditație vor fi folosite trei săli, după cum urmează: 

1. Sala nr. ...... 11 băieți 

2. Sala nr. ...... 16 fete 

3. Sala nr. ..... 16 fete 

- Intrarea, respectiv, ieșirea din săli se va efectua sub supravegherea pedagogului, 

respectănd distanțarea de cel puțin 1 metru.  

- Părăsirea sălilor în timpul orelor de meditație este permisă doar pentru un singur elev 

în același timp cu acordul pedagogului. 

 

•Măsuri de comportament 

- Vor fi limitate deplasările în cadrul căminului şi vor fi evitate aglomerările;  

- Elevii vor fi instruiţi în permanenţă cu privire la respectarea măsurilor de protecţie 

individuală, se semnează proces verbal de luare de cunoștință 

- Elevilor cazaţi în cămin li se va recomanda să păstreze curăţenia, să dezinfecteze şi să 

aerisească în mod regulat camerele;  

- Va fi organizat accesul prin rotaţie în spaţiile comune (săli de baie, săli de mese sau 

săli destinate utilizării comune), astfel încât să fie posibilă dezinfectarea adaptată 

înainte şi după fiecare utilizare conform unui Plan de folosire a spațiilor comune 

- Elevilor li se va recomanda să evite pe cât posibil spaţiile comune, iar activităţile să se 

desfăşoare în camera proprie;  

– Personalul care se ocupă de supraveghere va fi instruit cu privire la regulile 

specifice de funcţionare a căminului în perioada respectivă;  

– În situaţia apariţiei unui caz suspect sau confirmat cu SARS-CoV2 se va activa protocolul 

de izolare şi se va anunţa direcţia de sănătate publică sau se va apela serviciul de urgenţă 112 

 

Anexa 9 
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Regulament de ordine interioară a Grădiniței cu program prelungit 

a Liceului Teologic Unitarian Berde Mózes 

An școlar 2020-2021 

 

CAPITOLUL I. 

 ART.1 Prezentul regulament conține norme privind organizarea si funcționarea Grădiniței cu 

program prelungit a Liceului Teologic Unitarian ”Berde Mózes”. 

ART.2 Ordinul nr 5487/1494/2020 publicat în Monitorul oficial al României Partea I, nr 804 

din 1 septembrie 2020 reglementează măsurile privind mijloacele de revenire și combatere a 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 care se vor aplica în unitățile/instituțiile de 

învățământ, în scopul asigurării dreptului la învățătură și a dreptului la sănătate 

    Măsurile esențiale includ: 

- Intrarea prin mai multe uși de acces, eșalonat pe grupe. Trasee prestabilite de intrare, 

deplasare în interiorul grădiniței și de părăsire a grădiniței. 

- Triaj epidemiologic zilnic, la intrarea în grădinițe – Se verifică starea de sănătate 

zilnic a preșcolarilor de către persoana DSP 

         - Copiii vor fi preluați de către educatoare, părinții n-au voie în incinta grădiniței 

        - Purtarea măștii de protecție nu este recomandată pentru copiii. Se impune pentru 

întregul personal din grădiniță 
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        -  Prezența persoanelor terțe în incinta grădiniței este INTERZISĂ. 

        - Există o sală specială pentru izolarea copiilor, care prezintă simptome pe durata 

programului, pe durata zilei, până la sosirea părinților 

         - Igienă rigurosă a mâinilor – Va fi foarte frecventă. Se asigură săpun, prosoape de 

hârtie și apă curentă, dezinfectat pe bază de alcool, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, 

care vor fi reîncărcate permanent 

        - Copiii nu aduc jucării, lucruri de acasă, iau micul dejun, prânzul, gustarea eșalonat pe 

grupe 

        - Informarea permanentă a personalului didactidc, nedidactic și a părinților cu privire la 

măsurile de protecție împotriva infectării cu SARS-CoV-2; 

        - Necesitatea izolării la domiciliu a preșcolarilor, respectiv a cadrelor 

didactice, în cazul apariției febrei sau a altor simptome de suspiciune COVID-19 (tuse, 

dificultate în respirație, pierderea gustului și a mirosului)  

 

ART.3 Regulamentul de ordine interioară este un instrument cu caracter legislativ, ce impune 

fiecărui angajat (personal didactic, auxiliar și nedidactic ) sau beneficiarilor direcți (preșcolari 

și părinți) o atitudine responsabilă favorabilă desfășurării procesului instructiv-educativ. 

ART.4 Regulamentul este aprobat prin hotărâre a Consiliului profesoral la care participă și 

personalul nedidactic. După aprobare regulamentul trebuie respectat de tot personalul unității 

de învățământ, de copii și de părinți/tutore. 

ART.5 Activitatea de instruire și educație se desfășoara în conformitate cu principiile 

Declarației Universale a Drepturilor Omului, ale Convenției cu privire la Drepturile Copilului 

și potrivit Programei instructive-educative. 

ART.6 În cadrul unității sunt interzise: 

- crearea și funcționarea oricăror formațiuni politice; 

- desfășurarea activităților de propagandă și prozelitism religios; 

- orice forma de activitate care încalcă normele generale de moralitate și care pun în pericol 

sănătatea fizică sau psihică a copiilor preșcolari, precum și a personalului didactic și 

nedidactic. 

ART.7 a) Anul școlar: 2020-2021 este structurat în două semestre.  

b) Anul școlar 2020– 2021 începe pe data de 1 septembrie 2020, se încheie pe data de 31 

august 2021.  
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ART.8 Grădinița cu program prelungit a Liceului Teologic Unitarian Berde Mozes, 

funcționează în anul școlar 2020-2021 cu 3 grupe de 65 copii, 6 educatori, 2 îngrijitoare. 

Cadrul medical, angajații cantinei școlare, contabilul, administratorul, secretarul sunt angajații 

liceului. 

ART.9 Actele necesare înscrierii copiilor în grădiniță sunt: 

- cerere de înscriere tip; 

- copie după certificatul de naștere al copilului; 

- copie act de identitate părinte (tutore) ; 

- aviz epidemiologic, eliberat potrivit prevederilor legale; 

- adeverința de intrare în colectivitate, eliberat de medicul de familie, conform prevederilor 

legale. 

La începutul anului școlar, toți copiii vor prezenta actele solicitate de conducerea unității: aviz 

epidemiologic eliberat de medicul de familie având completată fișa cu vaccinuri și adeverință 

de intrare în colectivitate (grupa mică, dar și preșcolarii nou-veniți în unitatea noastră). 

Primirea în colectivitate va fi condiționată de prezentarea acestor acte. 

ART.10 Copiii care se află în tratament pe bază cu antibiotic sau prezintă simptome ale unor 

afecțiuni contagioase nu vor fi primiți în colectivitate. 

ART.11 Transferarea copilului de la o grădiniță la alta se va face la cererea părinților sau a 

susținătorilor legali cu avizul celor două unități în limita locurilor planificate. 

ART.12 Consiliul de administrație și directorul stabilesc norme și competențe care 

completează Fișa individuală a postului atât pentru personalul didactic, cât și pentru 

personalul nedidactic. 

ART.13 Documentele şcolare şi instrumentele de lucru ale educatoarei: 

 Catalogul grupei, cu numele și prenumele copiilor, data nașterii și înregistrarea prezenței 

și a absențelor; 

 Condică de prezență și evidență a activității educatoarei, care să conțină cel puțin: 

planificarea calendaristică a activităților cu copiii (atât pt. perioadele de studiu cât și pt. 

cele de vacanță), date generale despre grupa de copii, colaborarea cu familia, colaborarea 

cu alţi factori educaţionali şi instituţionali, munca metodică;  

 Programe pentru activitățile opționale (indiferent dacă sunt predate de cadrul didactic de 

la grupa respectivă sau de un alt cadru didactic); 
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 Proiecte de activităţi (debutanţi, grad definitiv), schiţe de proiecte didactice (gradul II și 

gradul I ), mape cu proiecte model pentru toate cadrele didactice; 

 Mapa didactică a educatoarei: proiecte de activitate (model), proiecte tematice (model), 

proiecte tematice pentru activităţi integrate (model), inventar de teme anuale, fişe de 

evaluare iniţială, formativă, sumativă; 

 Portofoliile copiilor; 

 Caiet de observaţii curente asupra copiilor din grupă; 

 Caracterizarea psihosocială şi pedagogică a grupei de preşcolari (la sfârşitul fiecărui 

semestru şi la sfârşitul unui an de învăţământ ); 

 Fişa de evaluare a fiecărui copil (inițială, la sf.sem.I și la sf.anului școlar) 

 Fișa psihopedagogică a fiecărui copil, la sfârşit de ciclu preşcolar. 

ART.14 Activitatea instructiv educativă se desfășoară cu respectarea Curriculumului național 

pentru învățământul preșcolar. 

Programul grădiniței este 

 7,30-8,45  primirea copiilor –eșalonat pe grupe - activități liberi alese 

 8,45-9,00  prezența 

 9-9,30   micul dejun – eșalonat pe grupe- 

9,30-12,00  activități experiențiale, activități de dezvoltare personală, la  

                                                                                                       liberă alegere 

12,00-13,00  prânz – eșalonat pe grupe - 

13,00-15,30  odihna de după masă, activități de relaxare 

15,30-16,00  gustarea de după masă 

16,00-17,00  activități experiențiale, de dezvoltare personală, la liberă alegere 

17,00-18,00  curățenie, igienizare 

Programul zilnic al copiilor se desfășoară pe baza unei planificări care vizează proiectarea 

tuturor activităților în care sunt implicați copii pe parcursul intregului an școlar. 

 

 

Anexa 10 

 

Program Special al Liceului Teologic Unitarian “Berde Mózes”, 

 

Caracteristicile programului 
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Nr. elevilor care beneficiază de program: 125 elevi ai claselor CP-IV 

Nr. cadrelor didactice: 

- 5 profesori clase primare (sub formă de voluntariat) 

- 4 profesor (sub formă de voluntariat), Nemes Annamária, Salat Judit, 

Farkas Orsolya, Dávid Hajnal 

Program de masă: între orele 12-13. (plata mesei se face de părinți, 6 ron/masă servită) 

Program zilnic până la ora 15. 

Funcționarea programului special din cauza pandemiei se face în funcție de scenariul de 

funcționare a școlii. 

 

 

Director 

Varró Margit 

 

Cristuru Secuiesc, 09.09.2020 

 


