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DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. În conformitate cu prevederile Constituţiei României (art. 32), ale Statutului 

pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române (art. 115-118), ale Legii 

educației naționale nr. 1/2011 (art. 31-32), ale Legii privind libertatea religioasă și regimul 

general al cultelor nr. 489/2006 (art. 32-39), ale Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, ale 

Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.143/2011, ale 

Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar nr. 

5.115/2014, ale Protocolului cu privire la predarea disciplinei Religie – cultul ortodox în 

învățământul preuniversitar și la organizarea învățământului teologic ortodox preuniversitar 

și universitar încheiat între Patriarhia Română (nr. 5.120/2014), Ministerul Educației 

Naționale (nr. 9217/2014) și Secretariatul de Stat pentru Culte (nr. c-927/2014), ale 

Regulamentului pentru organizarea si funcționarea   Seminariilor Teologice Ortodoxe din 

Patriarhia Română şi ale Procedurii de acordare şi de retragere a avizului scris 

(binecuvântării) al Chiriarhului pentru desfășurarea de activități în învățământul religios și 
teologic nr. 13.879/2014, Biserica Ortodoxă Română îşi organizează învăţământul teologic, 

integrat în cel de stat, la toate nivelurile, pentru pregătirea personalului bisericesc, a cadrelor 

didactice teologice de predare a Religiei în învăţământul preuniversitar şi de lucrare misionar-

pastorală, socială şi culturală. 

 

Art. 2. Fiecare Seminar Teologic Ortodox are o sărbătoare anuală proprie, închinată 

unuia dintre sfinţii mari ai Ortodoxiei. Numele ocrotitorului spiritual al şcolii va fi aprobat de 

Sinodul Mitropolitan, la propunerea motivată a Centrului eparhial. 

 

Art. 3. Ocrotitorul spiritual al şcolii noastre este „Sf. Grigorie Teologul” (de Nazianz) 

– serbat la 25 ianuarie. De asemenea, serbăm în mod special și sărbătoarea  „Sf. Ierarh 

Nicolae”- 6 decembrie, hramul mânăstirii Coșuna-Bucovățul Vechi, aflate în incinta școlii 

noastre. 

 

Art. 4. În Seminariile Teologice Ortodoxe, învăţământul (organizarea, conţinutul şi 

evaluarea procesului instructiv-educativ) este coordonat de Sfântul Sinod al Bisericii 

Ortodoxe Române, prin Centrele Eparhiale, respectiv Arhiepiscopia Craiova şi de Ministerul 

Educaţiei Naționale, prin Inspectoratele Şcolare, în conformitate cu regulamentele în vigoare. 

 

Art. 5. Seminarul Teologic Ortodox Sf. Grigorie Teologul Craiova face parte din 

învăţământul teologic al Bisericii Ortodoxe Române, integrat în învăţământul de stat. 

 

Art. 6. Denumirea Seminarului Teologic este cea stabilită de către Mitropolia Olteniei 

si Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, astfel: Seminarul Teologic Ortodox Sf. 

Grigorie Teologul. 

 

Art. 7. Şcoala fiind încadrată între unităţile de învăţământ vocaţional cu profil 

teologic, are în componenţă următoarea specializare: 

    Teologie ORTODOXĂ, formă învățământ de zi, cu durata şcolarizării de 4 ani. 

 

CAPITOLUL I 

Disciplinele de învăţământ. Cursuri şi examene 

 

Art. 8. În Seminariile Teologice Ortodoxe, disciplinele de studiu se predau potrivit 

planurilor cadru şi programelor şcolare aprobate de Sfântul Sinod şi de Ministerul Educaţiei . 
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Art. 9. Cifra de şcolarizare pentru clasa a IX-a la Seminariile Teologice Ortodoxe se 

propune, potrivit legii, de Centrele eparhiale, prin unitatea de învăţământ, şi se aprobă de 

Inspectoratele Şcolare.  

 

Art. 10. Candidaţii pentru concursul de admitere în Seminariile Teologice Ortodoxe 

se vor recruta dintre absolvenţii învăţământului gimnazial, fără depăşirea vârstei de 17 ani în 

anul în care se organizează concursul de admitere şi 10 la purtare (în clasele V-VIII din ciclul 

gimnazial). Pe locurile rămase libere, pot fi admiși și viețuitori din mănăstiri, absolvenți de 

gimnaziu, care au depășit vârsta de 18 ani. 

 

Art. 11. Înscrierea candidaţilor se face la secretariatul Seminarului Teologic Ortodox. 

Dosarul de înscriere cuprinde următoarele acte: 

a) cerere; 

b) fişa de înscriere;  

c) certificatul de naştere (original şi copie); 

d) certificatul de botez (ortodox), original şi copie; 

e) fişa medicală( cu toate analizele, inclusiv rezultatul că nu suferă de boli cronice şi 

psihice epilepsie-original) 

f) dovada că a frecventat în clasele I-VIII orele de Religie/foaia matricolă; 

g) recomandarea Consiliului parohial sub semnătura preotului duhovnic/paroh; 

h) binecuvântarea Î.P.S. Părinte  Mitropolit al Olteniei (original, cf. procedurii de  

acordare a avizului scris al Chiriarhului). 

i) Candidaţii din afara Eparhiei Craiovei vor anexa suplimentar şi Binecuvântarea 

 Chiriarhului locului pentru înscrierea la concursul de admitere de la Seminarul 

Teologic  Ortodox Craiova. 

 

Art. 12. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în Seminariile Teologice 

Ortodoxe este responsabilitatea unităţii de învăţământ şi se face potrivit legii şi 

metodologiilor în vigoare. 

Concursul de admitere va avea două etape: 

a. Proba de aptitudini (eliminatorie): 

- vizita medicală efectuată în prezenţa medicului şi a psihologului unităţii de 

 învăţământ; 

- verificarea dicţiei şi a aptitudinilor muzicale (probă orală); 

b. Proba de cunoştinţe: 

-    Religie (scris). 

Media generală se calculează potrivit metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei . 

 

Art. 13. Structura anului şcolar este stabilită de Ministerul Educaţiei .  

Vacanţa de iarnă va cuprinde perioada 22 decembrie – 13 ianuarie (cuprinzând 

sărbătorile Nașterea Domnului Hristos - Crăciunul, Botezului Domnului şi Soborul Sfântului 

Ioan Botezătorul), fără a  modifica structura anului şcolar. 

Vacanţa de primăvară este în funcţie de sărbătoarea Sfintelor Paşti (fiind cuprinsă între 

Duminica Floriilor și Duminica Tomii), fără a  modifica structura anului şcolar. 

Pe durata vacanţelor, elevii seminarişti au îndatorirea să participe la activitatea 

liturgică şi misionară din parohiile lor, dovedind o comportare demnă de un viitor slujitor al 

Bisericii. La întoarcerea din vacanţe, ei trebuie să prezinte preotului spiritual adeverinţe, 

eliberate şi semnate de preotul paroh de la parohia de care aparţin. 

Saptamana Școala Altfel este stabilita anual de către Consiliul Profesoral si aprobata 

de Consiliul de Administrație. 
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Cursurile se vor desfăşura după următorul program: în fiecare zi de luni până vineri de 

la ora 8.00 la ora 15.00.  

Art. 14. În timpul cursurilor, în duminicile şi sărbătorile bisericeşti şi de ziua 

ocrotitorului spiritual al unităţii de învăţământ, elevii seminarişti au obligaţia de a participa la 

programul liturgic organizat de şcoală. 

Practica liturgică, omiletica şi catehetica se vor efectua în şcoală, la propunerea 

conducerii şi cu aprobarea Centrului eparhial. 

 În cursul săptămânii, se va organiza participarea elevilor, pe grupe, la slujbele 

religioase în paraclisul şcolii. 

a) Prezenţa la cursuri şi la programul liturgic este obligatorie. 

b) Absenţele de la practică liturgică, se vor înscrie într-un catalog special. 

c) Absenţele nemotivate ale elevilor, de la cursuri şi programul liturgic, se 

consideră abateri de la disciplină şcolară şi se sancţionează conform 

Regulamentului Şcolar în vigoare al Ministerului Educaţiei Naţionale şi 

prezentului Regulament de ordine interioară. 

Activităţile misionare sunt: periodice şi ocazionale. Cele periodice se desfăşoară 

în colaborare cu Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Craiova, după un program 

stabilit de sectorul misionar al Arhiepiscopiei. Activităţile misionare ocazionale se 

desfăşoară în funcţie de necesități. . Practica liturgică a elevilor  se desfăşoară la 

paraclisul şcolii. Aceasta constă în aplicarea muzical-tipiconală, omilii şi cateheze, 

fiind coordonată de profesorul de specialitate.  

 Ansamblul coral se ţine în afara orelor de curs, după un program de 2-8 ore 

săptămânal, stabilit de dirijorul corului şi aprobat de directorul Seminarului. 

Prezenţa la orele de ansamblu este obligatorie pentru toţi elevii selecţionaţi. 

 Programul de meditaţii este obligatoriu pentru toţi elevii interni.  

 Programul de meditaţii se desfăşoară în sălile de clasă sub supravegherea şi 

îndrumarea pedagogului de serviciu.  

 Fiecare sală de meditaţii va avea un şef de meditaţii desemnat de consilierul 

educativ. Absenţele de la meditaţii vor fi analizate şi sancţionate periodic de către 

consiliul profesoral.  

 

Art. 15. Participarea elevilor la activităţile şcolare, extraşcolare şi la simulările 

Examenelor Naţionale - la nivelul unităţii şcolare  - aprobate de Consiliul de administraţie sau 

prin decizie a directorului unităţii şcolare este obligatorie. 

 

Art. 16. Pentru parcurgerea materiei prevăzute de programele şcolare pentru 

disciplinele teologice şi de cultură generală se folosesc doar manuale aprobate de Sfântul 

Sinod şi de Ministerul Educaţiei . 

 

Art.  17. Evaluarea nivelului de pregătire a elevilor se face potrivit normelor elaborate 

de Ministerul Educaţiei . 

 

Art. 18. Susţinerea lucrărilor scrise (tezele) se face potrivit normelor elaborate de 

Ministerul Educaţiei. Planificarea tezelor, analiza lor şi consemnarea notelor în catalog se 

face conform reglementărilor în vigoare. 

 

Art. 19. Media semestrială şi anuală pentru fiecare obiect de studiu, precum şi media 

generală se calculează potrivit reglementărilor Ministerului Educaţiei . 

Sunt declaraţi promovaţi elevii seminarişti care au obţinut la fiecare obiect de studiu 

media anuală minimum 5. 
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Art. 20. La sfârşitul semestrului, în şedinţa Consiliului profesoral, se acordă fiecărui 

elev o notă la purtare, în funcţie de comportarea sa generală în şcoală, în afara şcolii şi 

participarea la programul liturgic, potrivit prevederilor regulamentare. 

a) Notele la purtare pot fi scăzute pentru abateri deosebite de la disciplina şcolară, pentru 

lipsa în mod repetat de la programul liturgic duhovnicesc sau pentru săvârşirea unor 

fapte grave în urma cărora i s-au aplicat sancţiunile disciplinare prevăzute de normele 

legale în vigoare. 

b) Notele mai mici de 8 se aprobă de Consiliul profesoral, pe baza referatului  

prezentat de dirigintele clasei, potrivit prevederilor legale şi se comunică Centrului 

eparhial. 

c) Elevii care obţin la sfârşitul anului şcolar media generala  la purtare mai mică de 8.00 

nu mai pot continua studiile la Seminarul Teologic Ortodox. 

 

Art. 21. Situaţiile de corigenţă, repetenţie sau alte aspecte şcolare se reglementează 

potrivit normelor legale în vigoare. Aceste situaţii se comunică de conducerea şcolii familiei, 

preotului duhovnic şi Centrului eparhial. 

Art. 22. Examenele de corigenţă se susţin în Seminarul Teologic Ortodox unde este 

înmatriculat elevul în anul şcolar respectiv.  

 

Art. 23. Absenţele nemotivate ale elevilor de la cursuri sau de la programul liturgic 

duhovnicesc se consideră abateri de la disciplina şcolară şi se sancţionează în consecinţă. 

 

Art. 24. Studiile în învăţământul seminarial teologic ortodox se încheie prin 

promovarea clasei a XII-a, cu sau fără examen de bacalaureat. 

 

Art. 25. Examenul de bacalaureat pentru absolvenţii Seminariilor Teologice Ortodoxe 

se desfăşoară potrivit reglementărilor legale în vigoare. 

 

Art. 26. Absolvenţii Seminariilor Teologice Ortodoxe pot susţine examenul de 

bacalaureat fără taxă de cel mult 2 ori. 

 

Art. 27. Absolvenţii Seminariilor Teologice Ortodoxe, cu bacalaureat, primesc 

diplomă de bacalaureat, iar cei fără examen de bacalaureat primesc certificat de absolvire. 

 

Art.  28. Diploma de bacalaureat a Seminariilor Teologice Ortodoxe dă titularului 

dreptul de a susţine examen de admitere la Facultatea de Teologie sau la orice altă Facultate. 

 

Absolvenţii Seminariilor Teologice Ortodoxe au dreptul să susţină examenul de 

obţinere a Atestatului profesional teologic, care nu este condiţionat de obţinerea examenului 

de bacalaureat, cele două examene fiind distincte. 

     

Art.  29. Examenul de competenţă profesională (Atestatul profesional-teologic) 

1) Organizarea şi desfăşurarea acestui examen, se face potrivit dispoziţiilor Sf. Sinod 

şi reglementărilor în vigoare ale Ministerului Educaţiei .  

2) Absolvenţii Seminarului Teologic, au dreptul să susţină o singură dată examenul 

pentru obţinerea Atestatului de Competenţa profesională, examen care nu este condiţionat de 

promovarea examenului de bacalaureat, cele două examene fiind distincte.  
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3) În baza referatului întocmit de dirigintele clasei, privind situaţia fiecărui elev, 

Consiliul profesoral va analiza şi dispune întocmirea listei cu elevii din ultimul an de studiu 

care vor putea fi înscrişi la acest examen. 

4) Probele examenului de competenţă sunt: 

    - o lucrare de specialitate la una din disciplinele: Dogmatică Ortodoxă, Vechiul Testament 

sau Noul Testament, pe care candidatul trebuie s-o susţină în faţa comisiei. 

    - examinare orală la disciplinele:           Tipic-Liturgică 

                                     Catehetică-Omiletică 

                      Muzică bisericească 

 

Art. 30. Examenul de diferenţă (pentru absolvenţii de Şcoală Profesională şi 

Complementară-transferuri de la alte licee sau seminarii). 

 

     1) Organizarea şi desfăşurarea acestui examen se va face potrivit reglementărilor în 

vigoare ale Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice. 

     2) La înscriere, candidaţii înscrişi, respectiv elevii transferaţi, sunt obligaţi să prezinte la 

Secretariatul şcolii un dosar cu următoarele acte: 

          - Binecuvântarea I.P.S. Mitropolit (original) 

          - Acordul celor două şcoli - pentru transferaţi (original) 

          - Diplomă de absolvire (xerocopie legalizată) 

          - Recomandarea preotului paroh şi a Consiliului Parohial,Binecuvântarea conducerii 

mănăstirii (original) 

          - Caracterizarea din partea şcolii cu mediile anuale obţinute şi media la purtare (pe toţi 

anii studiaţi) pentru cei transferaţi de la un alt seminar/liceu (original) 

          - Certificat de botez (original) 

          - Fişa medicală (fişa copilului) xerocopie autentificată 

          - Fişa medicală cu analizele (sânge, plămâni, psihiatrie) în original 

 

Art. 31. Olimpiade. Concursuri. Competiţii. Simpozioane etc. 

 

1) Elevii care dovedesc capacitate şi preocupare în pregătirea lor pe anumite 

specialităţi/discipline, au dreptul de a participa la olimpiade, concursuri, competiţii, 

simpozioane etc. conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţilor din 

Învăţământul preuniversitar. 

2) Elevii care obţin rezultate deosebite vor fi recomandaţi cu prioritate Centrului 

Eparhial pentru a beneficia de burse, excursii, tabere naţionale şi internaţionale etc. 

3) Pregătirea pentru olimpiade şi concursuri se va face în şcoală, de către profesorul 

de specialitate. 

 

 

CAPITOLUL II 

 

Drepturile şi îndatoririle elevilor 

Art. 32. Elevii din învăţământul teologic seminarial au statutul, drepturile şi 

îndatoririle prevăzute de toate prevederile legale, precum şi cele prevăzute în prezentul 

Regulament. 

 

Art. 33. (1) Ţinând seama de specificul vocaţional, elevii din învăţământul seminarial 

teologic trebuie să aibă un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în unitatea de 

învăţământ, cât şi în afara ei. 
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(2) Elevii seminarişti, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de 

vârstă şi individuale ale acestora, vor fi stimulaţi să cunoască şi încurajaţi să respecte: 

a) prezentul Regulament, care cuprinde  şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

unităţii de învăţământ; 

b) regulile de circulaţie; 

c) normele de securitate şi a sănătăţii în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor; 

d) normele de protecţie civilă; 

e) normele de protecţie a mediului; 

f) legile statului şi legislaţia Bisericii Ortodoxe Române care priveşte activitatea  

didactică şi abaterile şi sancţiunile care se aplică elevilor; 

g) să cultive iubirea de neam, să apere credinţa ortodoxă şi să contribuie la bunul nume 

 al Bisericii Ortodoxe Române; 

h) să participe la activităţi organizate de şcoală: programul liturgic zilnic, din duminici şi 

sărbători, activităţi de practică liturgică, omiletică şi catehetică, de cântare bisericească,  

ansamblu coral şi altele; 

i) să participe la activităţile cultural educaţionale, social–filantropice sau misionare  

organizate de şcoală în colaborare cu autorităţile bisericeşti; 

j) în perioada vacanţelor să participe, în parohia de care aparţine, la activităţile 

organizate de Comitetul parohial precum şi la alte activităţi social–filantropice sau misionare  

 ale parohiei; 

k) să aibă un comportament civilizat, o ţinută decentă şi conduită morală în conformitate 

cu învăţătura ortodoxă; 

l) să poarte uniforma stabilită de şcoală, atât în incintă, cât şi în afara ei; Uniforma  

recomandată pentru elevii Seminarului Teologic Ortodox Sf. Grigorie Teologul din  

Craiova este tunica/haina (bleumarin/negru), vesta inscripționata, pantalonii de culoare 

închisă (bleumarin/negru), și cămașă albă/culoare deschisă. 

m) să fie politicoşi, disciplinaţi în familie, în şcoală, pe stradă şi în alte locuri publice; 

n) să respecte personalul didactic, didactic-auxiliar, administrativ şi angajaţii şcolii; 

(3) Elevii seminarişti au obligaţia de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare 

disciplină de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de 

programele şcolare. 

 

Art. 34. Este interzis elevilor și tinerilor din sistemul de învățământ teologic  

seminarial: 

a) să distrugă documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, 

documente din portofoliul educațional etc.; 

b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice 

și mijloace de învățământ, cărți din biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier sanitar, spații 
de învățământ etc.); 

c) să deterioreze dotările din internat (dormitor, grupuri sanitare, săli de meditaţie, 

 paraclis etc.). Valoarea şi pagubele se vor consemna într-un proces verbal şi vor fi  

recuperate de la familia elevului sau ocrotitorului legal, prin contabilitatea şcolii; 

d) să aducă şi să difuzeze în unitatea de învăţământ preuniversitar materiale care, 

prin conţinutul lor, lezează sau defăimează demnitatea persoanei umane sau care cultivă 

violenţa şi intoleranţa; 

e) să organizeze și să participe la acțiuni de protest, care afectează desfășurarea 

 activității de învățământ sau care afectează liniștea si disciplina unitatii școlare; 

f) să participe sau să susţină: activităţi de prozelitism politic in unitatea școlara sau 

 in afara acesteia, manifestări ale unor organizaţii necreştine, mitinguri, asociaţii care 

nu au binecuvântarea Bisericii Ortodoxe Romane, in speța Arhiepiscopiei Craiovei;  
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g) să participe, fără binecuvântarea conducerii şcolii şi a Centrului eparhial, la 

 emisiuni radio sau tv, în presa scrisă (ziare, reviste, materiale publicitare), la 

 cenacluri, spectacole defăimătoare; 

h) să vizioneze spectacole care nu corespund moralei creştine; 

i) să frecventeze barurile, cazinourile şi alte localuri inadecvate; 

j) să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ; 

k) să dețină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unității de învățământ 

 și în afara acestuia, droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări și să 

participe la  jocuri de noroc; 

l) să introducă și/sau să facă uz în perimetrul unității de învățământ de orice tipuri  

de arme sau de alte produse pirotehnice cum ar fi muniție, petarde, pocnitori, brichete 

etc., precum și sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin  

acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a beneficiarilor direcți ai educației 

și a 

 personalului unității de învățământ; 

m) să posede și/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

n) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor și al  

concursurilor; prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea 

telefoanelor mobile în  

timpul orelor de curs, doar cu acordul cadrului didactic, în situații de urgență sau dacă 

utilizarea lor poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ; 

o) să înregistreze activitatea didactică; prin excepție de la această prevedere, este 

 permisă înregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în care această 

 activitate poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ; 

p) să lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în  

perimetrul unității de învățământ; 

q) să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare și atitudini  

ostentative și provocatoare; 

r) să aducă jigniri și să manifeste agresivitate în limbaj și în comportament față de  

colegi și față de personalul unității de învățământ sau să lezeze în orice mod imaginea 

publică a acestora; 

s) să provoace, să instige și să participe la acte de violență în unitate și în afara ei; 

t) să părăsească incinta unității de învățământ în timpul pauzelor sau după începerea 

cursurilor si după terminarea cursurilor, fără bilet de voie; 

u) să aibă o atitudine care constituie o amenințare la adresa siguranței celorlalți elevi 

și/sau a personalului unității de învățământ. 

v) să anunţe pedagogul/preotul spiritual/profesorul de serviciu în caz de nevoie şi  

pentru motive bine întemeiate pentru ca acesta să ia legătura cu serviciile de urgenţă. 

w) să urce în podul clădirilor sau pe acoperişul Seminarului, precum şi să umble la  

tablourile electrice. 

x) să apeleze serviciile de urgenţă în timpul programului şi în incinta şcolii (apelul se 

face doar de personalul de serviciu sau de conducere). 

y) să modifice şi să folosească necorespunzător instalaţiile electrice. 

z) să intre în cantină în afara serviciului şi să folosească necorespunzător cuţite sau 

 roboţi de bucătărie. 

 

Art. 35. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor 

didactice pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare în legătură cu 

situaţia lor şcolară. 
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Art. 36.1) Elevii pot primi bilete de voie pentru deplasări curente şi învoiri în familie, 

pe baza semnăturilor, astfel: 

a) Directorul şcolii învoiri în familie şi deplasări ocazionale; 

b) Profesorul de serviciu/ Preotul Spiritual/ Pedagogul pentru deplasările în oraş şi în 

zonă pe o perioadă limitată de timp (nu în timpul orelor de curs şi nu pe timpul nopţii), 

acestea fiind consemnate in Registrul de învoiri. 

*) În cazuri de forţă majoră cu înştiinţarea spiritualului şi a pedagogului de serviciu 

şi numai şi numai pentru motive bine întemeiate, învoirea excepţională acasă, poate fi 

semnată şi de profesorul de serviciu/părintele spiritual/pedagog (în lipsa directorului), 

urmând ca acesta sa fie anunțat cat mai curând posibil. 

2)  Învoirea generala se va face in raport de saptamanile de activitate, ținând cont de 

vacante si de sărbătorile legale. 

 

 

Art. 37. Elevii pot alege un îndrumător spiritual (duhovnic) dintre preoţii profesori ai 

Seminarului Teologic Ortodox Sf. Grigorie Teologul din Craiova. 

 

 

Drepturi educaţionale 

(conform OMENCS 4742/10.08.2016)  
Art. 38. 

Elevii beneficiază de următoarele drepturi în sistemul educaţional:  
a) accesul gratuit la educaţie în sistemul de învăţământ de stat. Elevii au dreptul garantat la 

un învăţământ echitabil în ceea ce priveşte înscrierea/admiterea, parcurgerea şi 

finalizarea studiilor, în funcţie de parcursul şcolar pentru care au optat corespunzător 

intereselor, pregătirii şi competenţelor lor; 

b) dreptul de a beneficia de o educaţie de calitate în unităţile de învăţământ, prin aplicarea 

corectă a planurilor-cadru de învăţământ, parcurgerea integrală a programelor şcolare şi 

prin utilizarea, de către cadrele didactice, a celor mai adecvate strategii didactice, în 

vederea formării şi dezvoltării competenţelor cheie şi a atingerii obiectivelor 

educaţionale stabilite. 

c) dreptul de a fi consultaţi şi de a-şi exprima opţiunea pentru disciplinele din curriculumul 

la decizia şcolii, aflate în oferta educaţională a unităţii de învăţământ, în concordanţă cu 

nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii 

locale/partenerilor economici; 

d) dreptul de a beneficia de şcolarizare în limba maternă, în condiţiile legii;  
e) dreptul de a studia o limbă de circulaţie internaţională, în regim bilingv, în conformitate 

cu Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  
f) dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a 

personalului didactic, nedidactic şi din partea altor elevi din cadrul unităţii de 

învăţământ. Unitatea de învăţământ preuniversitar se va asigura că niciun elev nu este 

supus discriminării sau hărţuirii pe criterii de rasă, etnie, limbă, religie, sex, convingeri, 

dizabilităţi, naţionalitate, cetăţenie, vârstă, tip de familie, situaţie socio-economică, 

probleme medicale, capacitate intelectuală sau alte criterii cu potenţial discriminatoriu;  
g) dreptul de a beneficia de manuale şcolare gratuite pentru elevii din învăţământul de stat  

conform legii;  
h) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere şcolară, profesională 

şi psihologică, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de unitatea de 

învăţământ preuniversitar; 
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i) dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obţinute prin activităţile de 

cercetare-dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare şi a 

eventualelor contracte dintre părţi;  
j) dreptul de a beneficia de susţinerea statului, pentru elevii cu nevoi sociale, precum şi 

pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale, conform prevederilor legale în vigoare;  
k) dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă; 
 
l) dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise;  
m) dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia şcolii, în vederea obţinerii 

de trasee flexibile de învăţare.  
n) dreptul de a participa la cursurile opţionale organizate pe grupe / clase de elevi formate 

special în acest sens, în baza deciziei Consiliului de Administraţie, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;  
o) dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a unităţii de învăţământ, inclusiv acces la 

biblioteci, săli şi spaţii de sport, computere conectate la Internet, precum şi la alte resurse 

necesare realizării activităţilor şi proiectelor şcolare în afara programului şcolar, în 

limitele resurselor umane şi materiale disponibile. Unităţile de învăţământ vor asigura în 

limita resurselor disponibile, accesul gratuit la materiale necesare realizării sarcinilor 

şcolare ale elevilor, în timpul programului de funcţionare.  
p) dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea 

drepturilor şi libertăţilor celorlalţi participanţi. Libertatea de exprimare nu poate 

prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria 

imagine. Nu se consideră libertate de expresie, următoarele manifestări: comportamentul 

jignitor faţă de personalul din unitatea şcolară, utilizarea invectivelor, limbajului trivial, 

alte manifestări ce încalcă normele de moralitate;  
q) dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un număr maxim de şapte ore 

pe zi, cu excepţia orelor prevăzute pentru studiul limbii materne, a istoriei şi tradiţiei 

minorităţilor naţionale şi a învăţământului bilingv, conform legii; 

r) dreptul de a primi informaţii cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului 

semestru; 

s) dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare;  
t) dreptul de a învăţa în săli adaptate particularităţilor de vârstă şi nevoilor de învăţare, şi cu 

un număr adecvat de elevi şi cadre didactice, în conformitate cu prevederile Legii 

Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  
u) dreptul de a participa, fără nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă, fără a fi 

obligaţi de cadre didactice sau de conducerea unităţii de învăţământ, la concursuri 

şcolare, olimpiade şi alte activităţi extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ 

preuniversitar sau de către terţi, în palatele şi cluburile elevilor, în bazele sportive şi de 

agrement, în taberele şi în unităţile conexe inspectoratelor şcolare judeţene, în cluburile şi 

în asociaţiile sportive şcolare, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare 

ale acestora; Elevii vor participa la programele şi activităţile incluse în programa şcolară; 

v) dreptul de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile şcolare şi 

extraşcolare, în limita resurselor disponibile;  
w) dreptul de a avea acces, la actele şcolare proprii ce stau la baza situaţiei şcolare;  
x) dreptul de a opta, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le vor urma 

şi să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor;  
y) dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în acord cu 

particularităţile de vârstă şi cu cele individuale. Elevii cu performanţe şcolare deosebite 

pot promova 2 ani de studii într-un an şcolar, in conformitate cu reglementarile 

ministerului.. Avizul de înscriere aparţine consiliului de administraţie al unităţii de 
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învăţământ preuniversitar, pe baza unei metodologii privind promovarea a doi ani de 

studii într-un an şcolar, aprobată prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale;  
z) dreptul de şcolarizare la domiciliu sau în unităţi complexe de asistenţă medicală, de tip 

spital, în conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din 

cauza unei dizabilităţi, respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au 

afecţiuni pentru care sunt spitalizaţi pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni; 

aa) dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin fişe 

anonime. Acestea vor fi completate la clasă şi predate cadrelor didactice în vederea 

identificării celor mai eficiente metode didactice.  
bb)dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării acestora,  
cc) dreptul de a întrerupe / relua studiile şi de a beneficia de transfer intre tipurile de 

invăţământ, în conformitate cu legislaţia în vigoare;  
dd) dreptul de a avea condiţii de acces de studiu şi evaluare adaptate dizabilităţilor, 

problemelor medicale sau tulburărilor specifice de invăţare, în condiţiile legii;  
ee) dreptul de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul 
unităţii de învăţământ.  
ff) dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţă, doar în cazul în care nu sunt prezenţi 

la ora de curs. Este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie. 
 

Art. 39  
(1) Copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, au 

aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi elevi.  
(2) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, pot beneficia 

de suport educaţional prin cadre didactice de sprijin şi itinerante, conform legislaţiei în 

vigoare;  
(3) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale sau alte tipuri de cerinţe educaţionale, stabilite 

prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, au dreptul să fie 

şcolarizaţi în unităţi de învăţământ de masă, special şi special integrat pentru toate 

nivelurile de învăţământ, diferenţiat, în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă;  
(4) Includerea beneficiarilor primari ai educaţiei în clase cu cerinţe educaţionale speciale, în 

urma diagnosticării abuzive pe diverse criterii (rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, 

apartenenţă la o categorie defavorizată), se sancţionează conform prevederilor legale;  
(5) în funcţie de tipul şi de gradul de deficienţă, elevii cu cerinţe educaţionale speciale au 

dreptul de a dobândi calificări profesionale corespunzătoare; 
 

Art. 40  
în vederea exercitării dreptului de a contesta rezultatele evaluării la lucrările scrise, 

stipulat la alin.(i), pct. k), elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al 

elevului, poate acţiona, astfel:  
a) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal solicită, oral, cadrului 

didactic să justifice rezultatul evaluării, în prezenţa elevului şi a părintelui, tutorelui 

sau susţinătorului legal, în termen de maximum 5 zile de la comunicare.  
b) în situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate 

satisfăcătoare, elevul, părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, 

conducerii unităţii de învăţământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita 

reevaluarea probelor orale sau practice.  
c) Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul desemnează alte două cadre 

didactice de specialitate din unitatea de învăţământ preuniversitar, de preferat, care 

nu predau la clasa respectivă şi care vor reevalua lucrarea scrisă.  
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d) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la pct. c) este nota 

rezultată în urma reevaluării.   
e) în cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă şi 

nota acordată în urma reevaluării este mai mică de un punct, contestaţia este respinsă 

şi nota acordată iniţial rămâne neschimbată. în cazul în care diferenţa dintre nota 

iniţială şi nota acordată în urma reevaluării este de cel puţin 1 punct, contestaţia este 

acceptată. 

f) în cazul acceptării contestaţiei, directorul anulează nota obţinută în urma evaluării 

iniţiale. Directorul trece nota acordată în urma contestaţiei, autentifică schimbarea 

prin semnătură şi aplică ştampila unităţii de învăţământ. 

g) nota obţinută în urma contestaţiei rămâne definitivă.  
h) în situaţia în care în unitatea de învăţământ preuniversitar nu există alti profesori de 

specialitate care să nu predea la clasa respectivă, pot fi desemnaţi, de către 

inspectoratul şcolar,  profesori de specialitate din alte unităţi de învăţământ. 
 

 

Drepturi de asociere şi de exprimare  
Art. 41 

Elevii beneficiază de următoarele drepturi de asociere:  
a) dreptul de a forma, adera şi participa la grupuri, organizaţii, structuri sau mişcări care 

promovează interesele elevilor, inclusiv la grupuri şi organizaţii non-formale, 

economice, sociale, recreaţionale, culturale sau altele asemenea, în condiţiile legii;   
b) dreptul la reuniune, în afara orarului zilnic. Activităţile pot fi organizate în unitatea de 

învăţământ preuniversitar, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea 

consiliului de administraţie. Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi supusă decât 

acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi care sunt necesare într-o societate 

democratică, în interesul siguranţei naţionale, al ordinii publice, pentru a proteja 

sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora;  
c) dreptul de a participa la şedinţele Consiliului Elevilor, în condiţiile prevăzute de 

prezentul statut;  
d) dreptul de a fi ales şi de a alege reprezentanţi, fără nicio limitare sau influenţare din 

partea personalului didactic sau administrativ; 

e) dreptul de a publica reviste, ziare, broşuri şi alte materiale informative, precum şi de a 

le distribui elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar, fără obligaţia unităţii de 

învăţământ de a publica materialele. Este interzisă publicarea şi distribuirea de 

materiale care aduc atingere securităţii naţionale, ordinii publice, drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeneşti, constituie atacuri xenofobe, denigratoare sau discriminatorii. 
 

Drepturi sociale  
Art. 42 

(i) Elevii beneficiază de următoarele drepturi sociale: 

a) dreptul de a beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de 

suprafaţă, naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar, naval şi 

fluvial, pe tot parcursul anului calendaristic.  
b) dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport menţionate la 

alin (1), litera a), pentru elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum 

şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau 

tutelă, în conformitate cu prevederile legale in vigoare; 
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c) dreptul de a beneficia de decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii 

dus-întors pe semestru pentru elevii care  locuiesc la internat, cu încadrarea in 

resursele financiare ale unitatii de invatamant; 

d) dreptul de a beneficia de burse sociale, de studiu şi de merit, de performanţă, precum 

şi de ajutoare sociale şi financiare în diverse forme, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare. Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al 

Ministrului Educaţiei Naţionale ; 
 

f) dreptul de a beneficia de subvenţia acordată, de către stat, pentru suportarea costurilor 

aferente frecventării liceului, pentru elevii provenind din grupurile socio-economice 

dezavantajate („bani de liceu”) ;  
g) dreptul de a beneficia de locuri în tabere şi în şcoli de vară/iarnă, în condiţiile stabilite 

de autorităţile competente;  
j) dreptul elevilor de a putea beneficia de serviciile de cazare şi masă ale internatelor şi 

cantinelor şcolare, în condiţiile stabilite prin regulamentele de organizare şi 

funcţionare ale unităţilor respective;  
k) dreptul  la  premii,  burse,  şi  alte  asemenea  stimulente  materiale  elevilor  cu  

performanţe şcolare înalte, precum şi celor cu rezultate remarcabile în educaţia şi 
formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive, asigurate de către stat. l )  

Dreptul de a fi susţinuţi financiar pentru activităţile de performanţă, de nivel naţional  
şi internaţional de către Stat, Arhiepiscopia Craiovei, persoane fizice şi juridice, în 

condiţiile legii;  
m) dreptul la asistenţă medicală, psihologică şi logopedică gratuită în cabinete medicale, 

psihologice şi logopedice şcolare, ori în unităţi medicale de stat. La începutul fiecărui 

an şcolar, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei 

naţionale  şi ministrului sănătăţii, se realizează examinarea stării de sănătate a 

elevilor;  
n) dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de 

teatru, de operă, de film şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate de 

instituţiile publice, conform legii.  
o) Dreptul de acces gratuit pe teritoriul României pentru elevii de naţionalitate română 

din străinătate, bursieri ai statului român, la toate manifestările prevăzute la alin (1), 

litera 1), conform legii;  
(2) în vederea stabilirii burselor şcolare prevăzute la art. 11 alin (1) lit. e):  

a) consiliile locale, respectiv consiliile judeţene, stabilesc anual, prin hotărâre, 

cuantumul şi numărul burselor care se acordă din sumele defalcate din unele venituri 

ale bugetului de stat, conform legii;  
b) criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual de către 

consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în funcţie de fondurile 

repartizate şi de rezultatele elevilor, conform legii;  
c) elevii pot beneficia şi de bursă pe baza unui contract încheiat cu operatori economici, 

ori cu alte persoane juridice sau fizice, conform legii;  
d) elevii pot beneficia de credite oferite de bănci pentru realizarea studiilor,în condiţiile 

legii;  
f) elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţilor de 

învăţământ de stat, în condiţiile legii.  
(3) Autorităţile administraţiei publice locale din localitatea de domiciliu a elevilor din 

învăţământul obligatoriu, şcolarizaţi într-o altă localitate, cu sprijinul agenţilor 

economici sau al colectivităţilor locale, al societăţilor de binefacere, precum şi al 
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altor persoane juridice sau fizice pot asigura acestor elevi, în situaţii bine justificate, 

servicii de transport, de masă şi de internat.  
(4) în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, statul subvenţionează costurile 

aferente frecventării liceului de către elevii provenind din grupurile socioeconomice 

dezavantajate. 

 

Alte drepturi  
Art. 43 

Elevii beneficiază şi de următoarele drepturi: 

a) dreptul de a beneficia în mod gratuit de acte şi de documente de studii, în condiţiile 

legii. Unităţile de învăţământ vor emite documentele solicitate, conform legii; 

b) dreptul de răspuns la solicitările pentru informaţii de interes public, în conformitate 

cu prevederile Legii 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate, în condiţiile legii; 

d) dreptul de a beneficia de un „Ghid al elevului”, elaborat de Consiliul Judeţean al 

Elevilor, cu avizul Consiliului Naţional al Elevilor, conţinând informaţii referitoare 

la: drepturile şi obligaţiile elevului, disciplinele din planul de învăţământ, serviciile 

puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ preuniversitar, procedurile de evaluare, 

baza materială a şcolii, informaţii despre Consiliul Elevilor şi alte structuri asociative, 

modalităţi de acces la burse şi alte mijloace de finanţare, mobilităţi, precum şi alte 

facilităţi şi subvenţii acordate; Inspectoratul şcolar sau unitatea de învăţământ pot 

susţine financiar publicarea acestui ghid, în funcţie de resursele disponibile;  
dreptul de a avea profesori repartizaţi la clasă în mod nediscriminatoriu; 

 

 

CAPITOLULIII 

 

RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI PENTRU ELEVI 

 

RECOMPENSE 

 

  Art. 44. Elevii care manifestă un interes deosebit în pregătirea lor şi au un 

comportament ales, vor fi evidenţiaţi în rapoartele şcolii către Arhiepiscopia Craiovei şi vor fi 

recomandaţi cu precădere pentru obţinerea de burse, excursii, tabere şcolare în ţara sau în 

străinătate, precum şi obţinerea de învoiri în familie. 

 Elevii cu rezultate bune la învăţătură primesc din partea Arhiepiscopiei 

Craiovei/Sfintei Mitropolii a Olteniei burse şi semiburse reprezentând taxa de cantină, astfel 

elevilor cu mediile cuprinse între 8,50-9,50, bursa reprezinta 50 % din valoarea taxei, iar 

celor cu mediile cuprinse între  9,50-10 va fi achitata taxa integral.  

La sfârşitul anului şcolar elevii cu performanţe deosebite la învăţătură vor primi din 

partea Mitropoliei Olteniei şi a şcolii premii, constând în cărţi şi obiecte bisericeşti. 

 

Art. 45. Unitatea de învăţământ poate stimula activităţile de performanţă înaltă ale 

elevilor la nivel local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din partea 

consiliului reprezentativ al părinţilor, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale, 

Bisericii Ortodoxe Romane, etc. 

  
Art. 46.  

(1) Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară pot primi 

următoarele recompense:  
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a) evidenţiere în faţa clasei şi/sau în faţa colegilor din şcoală sau în faţa Consiliului 
Profesoral;  

b) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, tutorelui sau susţinătorului legal, cu 

menţiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat;  
c) burse de merit, de studiu şi de performanţă sau alte recompense materiale acordate de 

stat, de agenţi economici sau de sponsori, conform prevederilor în vigoare;  
d) premii, diplome, medalii; 

e) recomandare pentru a beneficia, cu prioritate, de excursii sau tabere de profil din ţară 

şi din străinătate;  
f) premiul de onoare al unităţii de învăţământ preuniversitar;  

(2) Performanţa elevilor la concursuri, olimpiadele pe discipline, la olimpiadele 

inter/transdisciplinare, la olimpiadele de creaţie tehnico-ştiinţifică şi artistică şi la 

olimpiadele sportive se recompensează financiar, în conformitate cu prevederile stabilite 

de Ministerul Educaţiei Naţionale ; 

(3) La sfârşitul anului şcolar, elevii pot fi premiaţi pentru activitatea desfăşurată, cu diplome 

sau medalii, iar acordarea premiilor se face la nivelul unităţii de învăţământ, la 

propunerea profesorului diriginte, a consiliului clasei, a directorului şcolii sau a 

Consiliului Şcolar al Elevilor. 
 
(4) Diplomele sau medaliile se pot acorda:  

a) pentru rezultate deosebite la învăţătură, sau pe discipline/module de studiu, potrivit 

consiliului profesoral al unităţii; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu 

este limitat;  
b) pentru alte tipuri de performanţe: pentru purtare, pentru alte tipuri de activităţi sau 

preocupări care merită să fie apreciate.  
(5) Elevii din învăţământul  liceal pot obţine premii dacă:  

a) au obţinut primele medii generale pe clasă şi acestea nu au valori mai mici de 9.00; 

pentru următoarele medii se pot acorda menţiuni conform reglementărilor interne ale 

unităţii de învăţământ;  
b) s-au distins la una sau la mai multe discipline/module de studiu;  
c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi 

extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean/al municipiului Bucureşti, naţional 

sau internaţional;  
d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;  
e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.  

(6) Pot fi acordate premii şi pentru alte situaţii prevăzute de regulamentul de organizare şi 

funcţionare al unităţii de învăţământ.  
Unitatea de învăţământ preuniversitar poate stimula activităţile de performanţă înaltă 

ale copiilor/elevilor la nivel local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, 

din asociaţiei părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a 

comunităţii locale şi altele asemenea. 

 

 

 

ÎNDATORIRILE/OBLIGAŢIILE ELEVILOR 
 

Art. 47.  
Elevii au următoarele îndatoriri:  

a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a 

dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;  
b) de a respecta regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar;  
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c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută 

vestimentară decentă şi adecvată şi să poarte elemente de identificare în conformitate 

cu legislaţia în vigoare si cu regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ 

preuniversitar.   
d) de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenenţa informaţiilor 

prezentate în lucrările elaborate;  
e) de a elabora şi susţine lucrări la nivel de disciplină/modul şi lucrări de absolvire 

originale;  
f) de a sesiza autorităţile competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de 

învăţământ şi a activităţilor conexe acestuia, în condiţiile legii;  
g) de a sesiza reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar 

pune în pericol siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice.  
h) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile 

şcolare la care au acces;  
i) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar;  
j) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de 

către instituţiile de învăţământ preuniversitar; 

k) de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la 

dispoziţia lor de către instituţia de învăţământ preuniversitar, în urma constatării 

culpei individuale;  
l) de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi de a-1 prezenta cadrelor didactice 

pentru trecerea notelor obţinute în urma evaluărilor precum şi părinţilor, tutorilor sau 

susţinătorilor legali pentru luare la cunoştinţă în legătură cu situaţia şcolară;  
m) de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la 

sfârşitul anului şcolar; 

n) de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: 

elevi şi personalul unităţii de învăţământ;  
o) de a cunoaşte şi respecta prevederile Statutului Elevului şi ale Regulamentului de 

ordine interioara, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi 

individuale ale acestora;  
p) de a ocupa locurile stabilite în timpul deplasării în microbuzele şcolare, de a avea un 

comportament şi un limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijloacele de 

transport şi de a respecta regulile de circulaţie;  
q) de a cunoaşte şi de a respecta, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile 

de vârstă şi individuale ale acestora, normele de securitate şi sănătate în muncă, 

normele de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă, precum 

şi normele de protecţie a mediului.  
r) de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul 

părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în 

funcţie de recomandările medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să 

nu pună în pericol sănătatea colegilor sau a personalului din unitate. 
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Interdicţii  
Art. 48. 

Elevilor le este interzis:  
a) să distrugă, modifice sau completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi 

matricole, carnete de elev şi orice alte documente din aceeaşi categorie sau să 

deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;  
b) să introducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ preuniversitar, materiale care, 

prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea 

naţională a ţării, care cultivă violenţa, intoleranţa sau care lezează imaginea publică a 

unei persoane; 

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

d) să deţină sau să consume, droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, 

substanţe etnobotanice şi sa participe la jocuri de noroc;  
e) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de 

arme sau alte produse pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele 

asemenea, spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea 

lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului unităţii de 

învăţământ. Elevii nu pot fi deposedaţi de bunurile personale care nu atentează la 

siguranţa personală sau a celorlalte persoane din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale;  
f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau 

pornografic în incinta unităţilor de învăţământ;  
g) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al 

concursurilor; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea 

telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în 

situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă; 

h) să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă;  
i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, şi să 

manifeste violenţă în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 
unităţii de învăţământ;  

j) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în 

afara ei;  
k) să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar si dupa 

programul școlar, cu excepţia elevilor majori şi a situaţiilor prevăzute de 

regulamentul de ordine interioara al unităţii de învăţământ;  
l) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar; 

m) să invite/ faciliteze intrarea în şcoală si in internat a persoanelor străine, fără acordul 

conducerii şcolii; 

 

CAPITOLUL AL IV-LEA  
SANCŢIONAREA ELEVILOR 

 

Sancţionarea elevilor  
Art. 49. 

(1) Elevii din sistemul de învăţământ de stat, vocațional teologic care săvârşesc fapte prin 

care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi 

sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora conform prevederilor legale. 

(2) Pentru a putea fi sancţionaţi, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unităţii de 

învăţământ sau în cadrul activităţilor extraşcolare. Pentru faptele petrecute în afara 
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perimetrului unităţii de învăţământ sau în afara activităţilor extraşcolare organizate de 

unitatea de învăţământ, elevii răspund conform legislaţiei în vigoare.  
(3) Elevii au dreptul la apărare, conform legii. 

(4) Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:  
a) observaţie individuală;  
b) mustrare scrisă; 

c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, Bani de liceu; 

d) retragerea temporară sau definitivă a burselor/semiburselor oferite de Sfânta 

Arhiepiscopie a Craiovei;   
e) preavizul de exmatriculare; 

f) exmatriculare.  
(5) Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor, 

tutorilor sau susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia 

sau ulterior, după caz.  
(6) Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este 

interzisă în orice context. 

(7) Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare.  
(8) Sancţiunile prevăzute la punctul 4, lit. e-f, nu se pot aplica în învăţământul obligatoriu 

(clasele I-X). 
 

Sancţiuni  
Art. 50. 

(1) Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective.  
(2) Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea 

regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie 

însoțită de consilierea acestuia, care să urmărească remedierea comportamentului. 

Sancţiunea se aplică de către profesorul diriginte/ Consiliul clasei/Consiliul Profesoral  

sau de către directorul unităţii de învăţământ. 
 

Art. 51.  
(1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către  profesorul diriginte, cu 

menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea.  
(2) Sancţiunea este propusă Consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au 

petrecut faptele susceptibile de sancţiune, spre validare. Sancţiunea se consemnează în 

registrul de procese-verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat 

consiliului profesoral de către  profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului.  
(3) Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/ 

tutorelui/susţinătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situaţia în care acest 

lucru nu este posibil, prin poştă, cu confirmare de primire.  
(4) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului. 
 
(5) Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare. 

 
Art. 52.  
(1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei/semibursei oferite de Sfânta Arhiepiscopie 

a Craiovei, se aplică de către director, la propunerea profesorului diriginte, discutata in 

Consiliul clasei, aprobată prin hotărârea Consiliului profesoral.  
(2) Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare,  aprobată de Consiliul 

profesoral al unităţii de învăţământ. 
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Art. 53.  
(x) Preavizul de exmatriculare se întocmeşte de către profesorul diriginte, pentru elevii care 

absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul 

orelor de la o singură disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar, se semnează de către 

acesta şi de director. Acesta se înmânează elevului şi, sub semnătură, părintelui, 

tutorelui sau susţinătorului legal.  
(2) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se 

menţionează în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar.  
(3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la 

propunerea consiliului clasei. 

(4) din totalul orelor cumulate la o singură disciplina cumulate pe un an şcolar: 

(5) lipsa de respect faţă de cele sfinte manifestată prin injurii şi ţinuta vestimentară 

comportamentala şi verbală indecenta. 

(6) neparticiparea elevilor la ritualul liturgic obligatoriu în duminici şi sărbători . 

(7) jigniri aduse cadrelor didactice. 

(8) aducerea unor prejudicii de imagine instituţiei de învăţământ prin nerespectarea treptelor 

ierarhice (profesor, diriginte, director, ISJ şi Sfânta Mitropolie) în vederea soluţionării 

oricăror probleme legate de şcoală. 
 
Art. 54.  
(1) Exmatricularea constă în eliminarea elevului din unitatea de învăţământ preuniversitar 

în care acesta a fost înscris, până la sfârşitul anului şcolar.  
(2) Exmatricularea poate fi: 

   
a) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ; 

b) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul următor, în aceeași unitate de 

învățământ și în același an de studiu; 

c) exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o 

perioadă de timp; 
 
Art. 55.  
(1) Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplică 

elevilor din ciclul superior al liceului pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare 

de către consiliul profesoral.  
(2) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la 

propunerea consiliului clasei.  
(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în 

catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol. 

(4) Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris elevului şi sub 

semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. 

 

Art.56. Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor în aceeași unitate de 

învățământ și în același an de studiu, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului  pentru 

abateri grave, prevăzute de prezentul Regulament sau de Regulamentul de organizare și 
funcționare al unității de învățământ sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral al 

unității de învățământ. 

Sancțiunea se aplică și pentru un număr de cel puțin 40 de absențe nejustificate din 

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

studiu/modul, cumulate pe un an școlar. 
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Sancțiunea se aprobă în consiliul profesoral la propunerea consiliului clasei. Dacă 

abaterea constă în absențe nemotivate, sancțiunea exmatriculării se poate aplica numai dacă, 

anterior, a fost aplicată sancțiunea preavizului de exmatriculare. 

Sancțiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în 

catalogul clasei, în registrul de evidență a elevilor și în registrul matricol. 

Sancțiunea se comunică, de către directorul unității de învățământ, în scris și sub 

semnătură, părintelui, tutorelui sau susținătorului legal sau chiar elevului, dacă acesta a 

împlinit 18 ani. 

Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al 

unității de învățământ. 

Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeași unitate de învățământ se aplică 

elevilor din ciclul superior al liceului  pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de 

către consiliul profesoral. 

Aplicarea sancțiunii se aprobă de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului 

clasei. 

Sancțiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în 

catalogul clasei, în registrul de evidență a elevilor și în registrul matricol. 

Sancțiunea se comunică de către director, în scris și sub semnătură, părintelui, 

tutorelui sau susținătorului legal și chiar elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani. 

Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral 

al unității de învățământ. 

 

  
Art. 57.  
(1) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere pentru o 

perioadă de 3-5 ani, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului  pentru abateri 

deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral.  
(2) Sancţiunea se aplică prin ordin al ministrului educaţiei naţionale , prin care se stabileşte 

şi durata pentru care se aplică această sancţiune. în acest sens, directorul unităţii de 

învăţământ transmite Ministerului Educaţiei Naţionale propunerea motivată a consiliului 

profesoral privind aplicarea acestei sancţiuni, împreună cu documente sau orice alte 

probe din care să rezulte abaterile deosebit de grave săvârşite de elevul propus spre 

sancţionare.  
(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în 

catalogul clasei şi în registrul matricol. Sancţiunea se comunică de către Ministerul 

Educaţiei Naţionale, în scris elevului şi sub semnătură, părintelui, tutorelui sau 

susţinătorului legal. 
 
Anularea sancţiunii  
Art. 58.  
(1) După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul se 

reîntruneşte. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolul 16, alin. 

(4), lit. a-e) dă dovadă de un comportament ireproșabil fără abateri pe o perioadă de cel 

puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea semestrului sau a anului şcolar, 

prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, poate fi anulată in 

anumite circumstanțe, cu aprobarea Consiliului clasei/Consiliului Profesoral.  
(2) Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se aprobă de către 

entitatea care a aplicat sancţiunea. 
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Sancţiuni privind ne frecventarea orelor de curs 

Art. 59. 

(1) Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe 

semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore 

pe semestru la o disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct. 

(2)  elevii care au abateri disciplinare grave, li se va suspenda bursa primită din partea 

Arhiepiscopiei Craiova, pe o perioadă nelimitată. 
 
 

Pagube patrimoniale  
Art. 60.  
(1) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţii de 

învăţământ sunt obligaţi să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din 

Codul Civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, 

să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor 

deteriorate sau sustrase Cheltuielile cu aceste reparații vor fi aduse la cunoștința 

părintelui/tutorelui/susţinătorului legal al elevului .  
(2) în cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi 

înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de 

studiu şi tipului de manual deteriorat. în caz contrar, elevii vor achita contravaloarea 

manualelor respective. Elevii nu pot fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru 

distrugerea sau deteriorarea manualelor şcolare. 
 
Contestarea  
Art. 61. 

(1) Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevăzute la art. 16 se adresează, de 

către elev sau, după caz, de către părintele/tutorele/susţinătorului legal al elevului, 

Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la aplicarea sancţiunii.  
(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la 

secretariatul unităţii de învăţământ. Hotărârea Consiliului de Administraţie nu este 

definitivă şi poate fi atacată ulterior la instanţa de contencios administrativ din 

circumscripţia unităţii de învăţământ, conform legii.  
Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ poate fi contestată, în scris, la 

Ministerul Educaţiei Naţionale  în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea sancţiunii. 

 

Art. 62. 

Retragerea motivată a avizului scris (binecuvântării) al Chiriarhului se comunică în 

scris unităţii de învăţământ şi părinţilor/tutorilor legali şi duce la pierderea calităţii de elev 

seminarist. 

Retragerea avizului scris (binecuvântării) al chiriarhului se face pentru abateri grave de la 

doctrina cultului ortodox sau morala creștina şi anume: 

 A. Abateri dogmatice (doctrinare) 

a. apostazia este renunţarea la credinţa creştin ortodoxă, cu sau fără trecerea la o 

 confesiune religioasă neortodoxă sau la o altă religie, făcută prin mărturisirea publică sau 

 privată a celui în cauză, prin viu grai sau în scris; 

b. erezia este respingerea unei părţi a învăţăturii de credinţă ortodoxă şi susţinere 

 intenţionată şi constantă a unei învăţături greşite referitoare la dogmele Bisericii, precum şi 

 însuşirea unei învăţături eretice săvârşită prin mărturisirea publică sau privată, prin viu grai 

sau în scris; 



22 

 

c. schisma este despărţirea de Biserică, prin acţiuni sau interpretări publice deosebite ale 

unor norme de disciplină, morală şi cult din învăţătura şi Tradiţia Bisericii sau nesupunerea şi 

refuzul de a asculta de autoritatea bisericească, după ce i s-a atras atenţia în scris; 

d. blasfemia este fapta prin care sunt defăimate în public credinţa, cultul sau simbolurile 

creştine ortodoxe prin cuvinte, scrieri, gesturi sau imagini; 

e. sacrilegiul (ierosilia) este profanarea bunurilor sacre sau lipsa de respect faţă de cele  

sfinte. 

 

B. Abateri morale 

a. omorul (omuciderea) este fapta voluntară sau involuntară cauzatoare de moarte a unei 

fiinţe umane; 

b. comportamentul violent sau lovirea', 

c. adulterul (prea-desfrânarea), curvia (desfrânarea), incestul, sodomia şi alte păcate 

trupeşti contra firii, dovedite prin ancheta dispusă de chiriarh; 

d. beţia (alcoolismul), fumatul, consumul de droguri şi de substanţe halucinogene 

 asimilate drogurilor, spectacolele cu caracter violent, precum şi jocurile de noroc, 

e. furtul (hoţia), camăta, înşelăciunea sub orice formă şi distrugerea bunurilor sunt fapte 

îndreptate contra unei persoane sau a patrimoniului bisericesc, menite să aducă un câştig  

făptuitorului sau să provoace o pagubă; 

f. falsul în documente, înscrisuri sau declaraţii este fapta prin care, în mod voluntar,  

verbal sau în scris, sunt prezentate fapte sau informaţii neadevărate în scopul obţinerii unor  

beneficii personale sau producerii unor prejudicii; 

g. petrecerea în localuri publice nepotrivite, 

h. insulta, calomnia, defăimarea şi clevetirea în public (verbal sau scris) sunt fapte prin  

care se aduce atingere bunului nume al unei persoane sau i se atribuie, în mod neadevărat, 

 săvârşirea unor fapte rele; 

i. instigarea la atitudini şi fapte negative este fapta prin care o persoană determină, cu 

 intenţie, pe o altă persoană să săvârşească o abatere, conducerea  automobilului fara permis 

 auto; 

j. provocarea de tulburări, certuri şi folosirea unui limbaj necuviincios', 

k. destrămarea familiei şi defăimarea instituţiei căsătoriei', 

l. contrazicerea publică, în scris sau prin mijloace audio vizuale, a poziţiei oficiale a 

 Bisericii, referitoare la evenimente sau aspecte din viaţa şi activitatea acesteia privitoare la 

 credinţă, unitate eclezială şi misiune pastorală. 

 

 

 Art. 63. 

1) Sancţiunile –în funcţie de gravitatea lor vor fi însoţite de scăderea notei la purtare 

 în mod corespunzător pe semestrul respectiv. 

2) Abaterile de la regulament săvârşite de elevi se analizează în Consiliul Clasei, Con

siliul Profesoral și Consiliul de Administraţie. 

3) Decizia de sancţionare se aduce la cunoştinţă elevilor sancţionaţi în fata 

 colectivului şcolii se afişează la avizier şi se comunică în scris părinţilor (tutorilor  

legali) şi Centrelor eparhiale de care aparţin elevii. 

4) Hotărârea rămâne definitivă după aprobarea ei de către Chiriarhul locului. 

 

Art. 64. TRANSFERUL ELEVILOR 

Transferul elevilor de la Seminarul Teologic Ortodox de la alte Seminarii Teologice 

Ortodoxe sau de la alte licee, se face în conformitate cu prevederile Regulamentului Şcolar în 

vigoare al Ministrului Educaţiei  şi cu dispoziţiile Centrului Eparhial. 
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CAPITOLUL IV 

 

Personalul didactic 

Art. 65. (1) În unităţile de învăţământ seminarial, personalul este format din personal 

didactic, care poate fi didactic de conducere, didactic de predare şi instruire practică, didactic 

auxiliar şi personal nedidactic. 

2) Selecţia personalului didactic şi a celui nedidactic din unităţile de învăţământ se 

face prin concurs/examen, conform normelor specifice şi hotărârilor Sfântului Sinod. 

Înscrierea la concurs/examen se face numai cu binecuvântarea Chiriarhului(Procedura de 

acordare și retragere a avizului scris, binecuvântarea, al chiriarhului locului aprobată î

n şedinţa Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 16-17 decembrie 2014- Tem

ei nr. 13.879/2014, ANEXA 1).. 

3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic în 

 unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se realizează prin încheierea  

contractului individual de muncă cu unitatea de învăţământ, prin reprezentantul său legal. 

4) Personalul angajat din unităţile de învăţământ teologic seminarial trebuie să  

respecte hotărârea Sfântului Sinod privitoare la incompatibilitatea angajării sau  

funcţionării în acelaşi timp, într-o relaţie ierarhică şi/sau funcţională, a soţilor/soţiilor sau 

rudelor până la gradul III. 

 

Art. 66. Competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului din 

învăţământul seminarial, reglementate de legislaţia în vigoare şi hotărârile Sfântului Sinod, 

sunt: 

a) să îndeplinească condiţiile de studii cerute pentru postul ocupat şi să fie apt din 

punct de vedere medical; 

b) să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile pe care trebuie să le 

transmită elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil; 

c) îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a 

elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia; 

d) îi este interzis să adere, să participe sau să susţină activităţi cu caracter politic, 

manifestări ale unor organizaţii necreştine, asociaţii care nu au binecuvântarea Bisericii, 

 mitinguri sau demonstraţii;  

e) îi este interzis să participe, fără binecuvântarea Centrului eparhial, la emisiuni 

radio sau tv ori în presa scrisă (ziare, reviste, materiale publicitare); 

f) este îndatorat să apere valorile creştin ortodoxe şi să promoveze lucrările care 

contribuie la binele Bisericii;  

g) îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau 

emoţional elevii şi/sau colegii; 

h) are obligaţia de a veghea la siguranţa elevilor, în incinta unităţii de învăţământ, pe 

parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor extracurriculare/extraşcolare; 

i) are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile publice de asistenţă 

socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în 

legătură cu  

orice încălcări ale drepturilor copilului/elevului, inclusiv în legătură cu aspecte care îi 

afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică. 

 

Art. 67. (1) Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin 

organigramă, prin statele de funcţii şi prin proiectul de încadrare ale fiecărei unităţi de 

învăţământ. 

2) Prin organigrama unităţii se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, 
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organismele consultative, catedrele, comisiile şi celelalte colective de lucru, compartimentele  

de specialitate sau alte structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare. 

3) Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă 

de către Consiliul de administraţie şi se înregistrează ca document oficial la secretariatul  

unităţii de învăţământ. 

 

Art. 68. Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice şi în 

colective/comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale 

în vigoare.  

 

Art. 69. Personalul didactic auxiliar este organizat în compartimente de specialitate 

care se află în subordinea directorului, în conformitate cu organigrama unităţii de învăţământ.  

 

Art. 70. La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, funcţionează, de regulă, următoarele 

compartimente de specialitate: secretariat, financiar-contabil, administrativ, precum şi alte 

compartimente, potrivit legislaţiei în vigoare. 

 

Art. 71. Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia civilă şi 

bisericească în vigoare şi de contractele colective de muncă aplicabile. 

 

Art. 72. Pentru încadrarea şi menţinerea într-o funcţie didactică de conducere, de 

predare şi instruire practică sau într-o funcţie didactică auxiliară, personalul didactic are 

obligaţia să prezinte un certificat medical, eliberat pe un formular specific, elaborat de 

Ministerul Educaţiei  şi Ministerul Sănătăţii. 

 

Art. 73. (1) Cadrele didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de 

formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile, 

pot face parte din corpul naţional de experţi în management educaţional, iar procedura şi 

criteriile de selecţie se stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei 

şi cercetării ştiinţifice. 

2) Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în 

condiţiile legii şi la toate activităţile în care este implicat prin decizia autorităţilor bisericeşti 

eparhiale. 

 

Art. 74. Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea 

elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la 

elevi sau de la reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele 

abilitate, se sancţionează conform legii şi Regulamentului autorităţilor canonice disciplinare 

şi al instanţelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române. 

 

Art. 75. Cadrele didactice care se remarcă prin activitate deosebită pe plan bisericesc 

şi şcolar, la propunerea conducerii şi cu aprobarea Chiriarhului, pot primi distincţii bisericeşti 

prevăzute de Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române. 

 

Art. 76. Relaţia profesor – părinţi – elev 

Implicarea părinţilor în viaţa şcolară este unul dintre obiectivele politicilor 

educaţionale concepute şi puse în aplicare în reformele trecute şi cele din prezent. Atragerea 

părinţilor în vederea implicării în viaţa şcolară este în momentul de faţă mai mult un 

deziderat decât o realitate deoarece şcolile şi sistemul educaţional sunt incapabile de a face 

părinţii să se simtă parte organică a sistemului care le educă copiii. 
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La nivelul unităţii de învăţământ, prin diriginţi şi serviciul secretariat, au fost 

completate şi semnate contractele de parteneriat intre unitatea de învăţământ, pe de o parte şi 

familiile elevilor pe de altă parte. În egală măsură se vor continua şi intensifică activităţile de 

consiliere a familiilor şi îndrumarea acestora în vederea creării unui climat sănătos pentru 

copii şi pentru a se evita situaţiile de eşec şcolar.  

Părinţii, prin intermediul comitetului reprezentativ al părinţilor, prin reprezentantul în 

CA şi prin membrul din comisia de asigurarea calităţii, participa în mod direct şi nemijlocit la 

evaluarea calităţii actului didactic. Pe lângă zilele şi orele rezervate consilierii părinţilor, 

cadrele didactice şi conducerea răspund permanent solicitărilor părinţilor, venind în 

întâmpinarea problemelor acestora şi în dezamorsarea unor situaţii apărute în relaţiile 

interumane. 

Diriginţii vor planifica cel puţin o şedinţă cu părinţii pe semestru, iar la anii terminali 

cel puţin 2 şedinţe pe semestru. 

 

Art. 77. Profesorul de serviciu pe şcoală, are următoarele atribuţii: 

a) Este prezent în şcoală tura I: 7.50-15.00; tura II: 15.00-19.00 

b) Răspunde de respectarea programului liturgic, de internat şi a orelor de curs. 

c) Controlează modul în care sunt asigurate condiţiile în sălile de clasă pentru începerea 

programului. 

d) Răspunde de organizarea şi desfăşurarea orelor de curs şi a celorlalte activităţi 

planificate precum şi a pauzelor. 

e) Asigura păstrarea ordinii, disciplinei şi a curăţeniei în şcoală. 

f) Asigura suplinirea orelor de curs în situaţia în care un cadru didactic nu este prezent 

în şcoală. 

g) Răspunde de preluarea de la profesori, respectiv predarea la secretariatul şcolii şi a 

cataloagelor, precum şi de securitatea lor pe perioada cursurilor. 

h) Răspunde de datele consemnate în registrul pentru evidenţa serviciului de zi în unitate. 

i) Urmăreşte şi supraveghează elevii pentru respectarea regulilor de protecţia muncii 

P.S.I., igienă colectivă, precum și în timpul meselor și slujbelor. 

j) Efectuează înaintea desfăşurării activităţilor practice instructajul preliminar de 

protecţie specifice activităţilor ce urmează a se desfăşura. 

k) Răspunde în lipsa directorilor de întreaga activitate ce se desfăşoară în şcoală. 

m) Prezintă un scurt metraj biblic/misionar de învăţătură şi meditaţie spirituală la slujba 

de dimineaţă sau de seară. 

n)         Îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea şcolii. 

 

 

CAPITOLUL V 

 

Perfecţionarea pregătirii cadrelor didactice 

 

Art. 78. (1) Perfecţionarea pregătirii cadrelor didactice, obţinerea definitivatului şi a 

gradelor didactice se realizează prin forme de organizare şi programe diverse, în raport cu 

exigenţele învăţământului, în general, si cu cel teologic, în special, potrivit reglementărilor 

privind organizarea şi funcţionarea activităţii de perfecţionare şi de acordare a gradelor 

didactice elaborate de Ministerul Educaţiei . 

(2) Cadrele didactice clericale vor comunica obţinerea gradelor didactice şi autorităţii 

bisericeşti abilitate; 
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Art. 79. (1) Inspecţiile speciale în vederea definitivării în învăţământ sau obţinerii 

gradelor didactice se efectuează de către inspectorul de Religie de la Inspectoratul Şcolar 

Judeţean sau de un metodist delegat de aceeași instituție. 

(3) Cu aprobarea Chiriarhului locului, calitatea procesului instructiv–educativ,  

activitatea spiritual duhovnicească şi administrativă din seminar este inspectată anual de 

 autoritatea bisericească abilitată. 

 

 

CAPITOLUL VI 

 

Evaluarea personalului didactic 

 

Art. 80  Evaluarea personalului didactic se face conform legislaţiei în vigoare şi 

hotărârilor Sfântului Sinod. 

În conformitate cu prevederile legale, inspectoratele şcolare, în colaborare/consens cu 

Centrele eparhiale, realizează auditarea periodică a resursei umane din învăţământul 

preuniversitar, în baza metodologiilor specifice. 

 

Art. 81. Evaluarea personalului nedidactic se face la sfârşitul anului calendaristic, 

conform prevederilor legale şi ale regulamentului intern, în baza fişei postului. 

 

CAPITOLUL VII 

 

Personalul nedidactic 

 

Art. 82. (1) Personalul nedidactic îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor Legii 

nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale 

contractelor colective de muncă aplicabile şi ale hotărârilor Sfântului Sinod. 

2) Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice sunt  

coordonate de către director. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ  

aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatele concursului. 

3) Angajarea personalului nedidactic în unităţile de învăţământ cu personalitate 

juridică se face de către director, cu aprobarea Consiliului de administraţie, prin încheierea 

contractului individual de muncă. 

 

Art. 83. (1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de 

administratorul de patrimoniu. 

2)  Programul personalului nedidactic se stabileşte de către administratorul de 

patrimoniu, potrivit nevoilor unităţii de învăţământ şi se aprobă de către directorul al unităţii 

de  

învăţământ. 

3) Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru ale personalului  

de îngrijire. În funcţie de nevoile unităţii, directorul poate solicita administratorului de 

patrimoniu schimbarea acestor sectoare. 

4) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte 

 activităţi decât cele necesare unităţii de învăţământ. 

5) Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul  

compartimentului administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, 

în limita competenţelor, de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a  

unităţii de învăţământ, în vederea asigurării securităţii copiilor/elevilor/personalului 
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 din unitate. 

6) Abaterile privind activitatea administrativ-gospodărească din seminariile  

teologice se sancţionează potrivit prevederilor legale şi Regulamentului autorităţilor  

canonice disciplinare şi al instanţelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române. 

 

 

CAPITOLUL VIII 

 

Răspunderea disciplinară 

 

Art. 84. Personalul didactic şi cel nedidactic răspunde disciplinar conform Legii 

educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi 

completările ulterioare şi hotărârilor Sfântului Sinod(Procedura de acordare și retragere a 

avizului scris, binecuvântarea, al chiriarhului locului aprobată în şedinţa Sfântului 

Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 16-17 decembrie 2014- Temei nr. 13.879/2014, 

ANEXA 1). 

 

Art. 85. (1) Abaterile personalului din învăţământul seminarial, la orice nivel, se 

sancţionează potrivit prevederilor legale specifice şi Regulamentului autorităţilor canonice 

disciplinare şi al instanţelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române. 

(2) Retragerea avizului scris (binecuvântării) al Chiriarhului se face pentru abateri 

grave de la doctrina şi morala cultului.  

(3) Retragerea motivată a avizului scris (binecuvântării) al Chiriarhului se comunică 

în scris unităţii de învăţământ şi duce la încetarea de drept a contractului individual de muncă.  

 

 

CAPITOLUL IX 

 

Conducerea Seminarului Teologic Ortodox 

 

Directorul 

 

Art. 86. (1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în 

conformitate cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile Consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ şi hotărârile Sfântului Sinod al BOR. Funcţia de 

director se ocupă, conform legii, prin concurs public sau cu delegație, susţinut de către cadre 

didactice titulare, aleşi doar dintre profesorii clerici, care îndeplinesc condiţiile legale, 

membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional, care au binecuvântarea 

Chiriarhului. Concursul pentru ocuparea funcţiei de director se organizează conform 

metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice. 

2) Pentru asigurarea finanţării de bază, a finanţării complementare şi a finanţării  

suplimentare, directorul încheie contract de management administrativ-financiar cu 

 primarul unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială se află unitatea de 

învăţământ.  

3) Directorul încheie contract de management educaţional cu inspectorul şcolar 

 general. 

4) Directorul unităţii de învăţământ poate fi eliberat din funcţie la retragerea  

binecuvântării de către Chiriarh, la propunerea motivată a Consiliului de administraţie al 

inspectoratului şcolar, cu anunţarea şi avizul Chiriarhului, la propunerea a 2/3  

dintre membrii Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea 
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Consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. În această ultimă situaţie este obligatorie 

realizarea unui audit de către inspectoratul şcolar. Rezultatele auditului se analizează în 

Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. În funcţie de hotărârea Consiliului de 

administraţie al inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare 

din funcţie a directorului unităţii de învăţământ. Autoritatea bisericească eparhială va desemn

a un reprezentant pentru asistenţa şi comunicarea către Centrul eparhial a constatărilor audităr

ii. 

5) În cazul vacantării funcţiilor de director din unităţile de învăţământ teologic  

preuniversitar, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, 

dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, de un cadru didactic titular, numit prin detaşare în 

interesul învăţământului, prin decizia inspectorului şcolar general, la propunerea Chiriarhului, 

în baza hotărârii Consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, cu posibilitatea 

consultării Consiliului profesoral şi cu acordul scris al persoanelor  

solicitate. 

 

Art. 87. (1) În exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul are 

următoarele atribuţii: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea  

executivă a acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei civile şi bisericeşti în 

vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ; 

d) cu aprobarea autorităţilor bisericeşti abilitate, asigură managementul strategic al  

unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu 

 reprezentanţii părinţilor şi ai elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la  

nivel naţional şi local, cu respectarea obiectivelor misionar-pastorale şi culturale-

bisericeşti; 

g) coordonează integrarea unor activităţi extraşcolare în programul misionar-pastoral 

şi social-filantropic al sectoarelor eparhiei; 

h) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare 

funcţionării unităţii de învăţământ; 

i) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

j) semnează parteneriate pentru asigurarea instruirii practice a elevilor; 

k) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe  

care o conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, 

aprobat de Consiliul de administraţie, este prezentat în faţa Consiliului profesoral și a 

comitetului reprezentativ al părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa 

autorităţilor bisericeşti, autorităţilor administraţiei publice locale şi a inspectoratului 

şcolar. 

(2) În exercitarea funcţiei de ordonator de credite, directorul are următoarele 

atribuţii: 

a) propune în Consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul 

de execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat, al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor 

legale; 

d) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei 

materiale a unităţii de învăţământ. 
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(3) În exercitarea funcţiei de angajator, directorul are următoarele atribuţii: 

a) angajează personalul din unitate, prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine;  

c) răspunde de angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea 

raporturilor de muncă ale personalului din unitate, precum şi de selecţia personalului 

nedidactic; 

d) propune Consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea 

concursurilor pe post şi angajarea personalului; 

e) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea 

personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi de alte acte normative 

elaborate de Ministerul Educaţiei , cu respectarea Statutului pentru organizarea şi funcţionare

a Bisericii Ortodoxe Române, regulamentelor lui de aplicare şi hotărârilor Sfântului Sinod. 

 

(4) Alte atribuţii ale directorului sunt: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, 

avizat de Consiliul de administraţie; 

b) în colaborare cu Sectorul învăţământ al eparhiei, coordonează activitatea de 

elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o propune spre aprobare 

Consiliului de administraţie; 

c) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional 

de indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar şi răspunde de 

introducerea datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din Romania 

(SIIIR); 

d) propune Consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare 

şi funcţionare al unităţii de învăţământ; 

e)  stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu, în baza hotărârii Consiliului de 

administraţie; 

f) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi 

schema de personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, Consiliului de 

administraţie; 

g) numeşte, după consultarea Consiliului profesoral, în baza hotărârii Consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare, precum și purtătorul de cuvânt al unității școlare; 

h) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua 

atribuţiile profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o 

perioadă de timp, din motive obiective; 

i) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare 

Consiliului de administraţie; 

j) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic şi al elevilor; 

atribuţiile acestora sunt precizate în Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de 

învăţământ; 

k) propune Consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor 

educative, misionare şi social-culturale ale unităţii de învăţământ; 

l) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

m) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor 

ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ, în baza 

hotărârii Consiliului de administraţie; 

n) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, 

control şi evaluare a tuturor activităţilor, care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le 

supune spre aprobare Consiliului de administraţie; 
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o) asigură, prin şefii catedrelor şi responsabilii comisiilor metodice, aplicarea 

planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor 

şcolare; 

p) controlează, cu sprijinul şefilor de catedră/responsabililor comisiilor metodice, 

calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistenţe la ore şi 

prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; 

q) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

r) asigură păstrarea caracterului spiritual duhovnicesc al activităţii instituţiei şi de for

mare duhovnicească a elevilor; 

s) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea 

acestora în colectivul unităţii de învăţământ; 

t) aprobă asistenţa la orele de curs sau la activităţi educative şcolare/extraşcolare, a 

şefilor de catedră/responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare; 

u) consemnează zilnic în condica de prezenţă, absenţele şi întârzierile la orele de curs 

ale personalului didactic de predare şi instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic, de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de Consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare: 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi 

gestionarea documentelor de evidenţă şcolară și a actelor de studii;  

z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, 

inclusiv de către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere 

reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, 

precum şi persoanele care participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii 

sistemului de învăţământ. 

 (5) Directorul îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Chiriarh sau de Consiliul de 

administraţie, potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii rezultând din prevederile legale în 

vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile. 

 (6) Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii 

organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

 (7) Cu aprobarea Chiriarhului, pentru perioadele când ar absenta din instituţie, 

directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un alt cadru 

didactic, membru al Consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie 

abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii şi Regulamentului autorităţilor canonice 

disciplinare şi al instanţelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române. 

 

Art. 88. În exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor s, directorul emite decizii şi 

note de serviciu. 

 

Art. 89. Directorul este preşedintele Consiliului profesoral şi prezidează şedinţele 

acestuia. 

(1) Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii de învăţământ sunt cele prevăzute de 

legislaţia în vigoare, de contractul colectiv de muncă aplicabil, hotărârile Sfântului Sinod, 

prevederile Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi 

regulamentelor lui de aplicare. 
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(2) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul 

şcolar general. 

 

Art. 90. În întreaga sa activitate directorul seminarului teologic se supune hotărârilor 

Sfântului Sinod, prevederile Statutului pentru organizarea funcţionarea Bisericii Ortodoxe 

Române şi regulamentelor lui de aplicare. 

 

 

CAPITOLUL X 

 

Profesorul diriginte 

 

Art. 91. (1) Coordonarea activităţii claselor de elevi din învăţământul seminarial se 

realizează prin profesorii diriginţi, de preferinţă clerici. 

2) Pentru activitatea de diriginte, cadrul didactic primeşte o indemnizaţie, conform 

legii. 

3) Un cadru didactic poate îndeplini atribuţiile de profesor diriginte, la o singură 

clasă. 

Art. 92. (1) Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de către directorul unităţii de 

învăţământ, în baza hotărârii Consiliului de administraţie, după consultarea Consiliului 

profesoral. 

2) La numirea diriginţilor se are în vedere principiul continuităţii, astfel încât o 

clasă să aibă acelaşi diriginte pe parcursul unui ciclu de învăţământ. 

3) De regulă, poate fi numit ca diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor 

care are cel puţin o jumătate din norma didactică în unitatea de învăţământ şi care predă la 

clasa respectivă. 

 

 

CAPITOLUL XI 

 

Profesorul de spiritualitate şi formare duhovnicească 

 

Art. 93. (1) Profesorul de Spiritualitate – Spiritualul – este numit la propunerea 

directorului, cu avizul Chiriarhului, dintre profesorii, preoţi distinşi, de mir sau din cinul 

monahal, cu temeinică pregătire teologică şi de cultură generală şi cu alese aptitudini 

duhovniceşti şi experienţă pastorală. 

(2) Norma spiritualului este constituită din orele de Spiritualitate şi Formare 

duhovnicească, încredinţându-i-se, pe lângă programul liturgic, responsabilitatea formării 

duhovniceşti a elevilor şi supravegherea vieţii spirituale în internat.  

(3) Acolo unde este posibil, Centrele eparhiale pot propune și susține financiar un 

preot spiritual care să nu predea la clasă. 

(4) Spiritualul este îndatorat să întocmească o fişă–caracterizare a fiecărui elev. 

Caracterizarea va descrie portretul moral-duhovnicesc al elevului, în fiecare an şcolar şi va fi 

supusă aprobării Consiliului profesoral. Pentru veridicitatea datelor înscrise în caracterizare 

spiritualul răspunde canonic disciplinar. 

 

Art. 94. Spiritualul are următoarele atribuţii generale: 

a) asigură asistenţa religioasă permanentă a elevilor; 

b) pregăteşte elevii pentru primirea Sfintelor Taine; 

c) coordonează viaţa spirituală a internatului şi răspunde de inventarul paraclisului 
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(capelei) şcolii; 

d) aduce la cunoştinţa factorilor de decizie evenimentele privind comportamentul 

elevilor în afara orelor de curs; 

e) întocmeşte fişa de conduită a elevilor, fiind ajutat de pedagogul şcolii; 

f) ţine legătura cu profesorii şi diriginţii, pentru a se informa asupra conduitei şi 

disciplinei elevilor; 

g) evidenţiază activitatea elevilor în perioadele vacanţelor şcolare, centralizează 

adeverinţele şi, în acord cu directorul instituţiei, ţine legătura cu parohiile din care provin 

elevii; 

h) face propuneri în legătură cu acordarea notelor la purtare, în dialog cu diriginţii 

claselor; 

i) ţine legătura cu eparhia pentru integrarea şcolii în acţiunile misionare şi culturale 

din eparhie; 

j) ţine legătura cu medicul şcolii, pentru asigurarea sănătăţii elevilor; 

k) asigură oficierea serviciilor religioase, practica liturgică a elevilor, în colaborare 

cu profesorii de specialitate (liturgică şi muzică). 

 

CAPITOLUL XII 

 

Structura, organizarea şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar şi nedidactic 

 

Compartimentul secretariat 

 

Art. 95. (1) Compartimentul secretariat cuprinde, după caz, posturile de secretar . 

2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului unităţii de învăţământ 

şi îndeplineşte sarcinile stabilite de reglementările legale şi/sau atribuite prin fişa postului. 

3) Secretariatul funcţionează în program de lucru cu elevii, părinţii, tutorii sau 

susţinătorii legali sau alte persoane interesate din afara unităţii, potrivit unui program de lucru 

aprobat de director, în baza hotărârii Consiliului de administraţie. 

 

Art. 96. Compartimentul secretariat are următoarele responsabilităţi: 

a) asigurarea transmiterii informaţiilor la nivelul unităţii de învăţământ; 

b) întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date de la nivelul unităţii de 

învăţământ; 

c) întocmirea, înaintarea spre aprobare directorului şi transmiterea situaţiilor 

statistice şi a celorlalte categorii de documente solicitate de către autorităţi şi instituţii 

competente, de către Consiliul de administraţie ori de către directorul unităţii de învăţământ; 

d) înscrierea elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea organizarea şi 

actualizarea permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind situaţia 

elevilor, în baza hotărârilor Consiliului de administraţie; 

e) înregistrarea şi verificarea dosarelor pentru acordarea burselor sau a altor drepturi 

ale elevilor, potrivit legii; 

f) rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor şi 

evaluărilor naţionale, ale examenelor de admitere şi de ocupare a posturilor vacante, ale 

examenelor de atestare a competentelor profesionale, conform atribuţiilor specificate în fişa 

postului; 

g) completarea, verificarea şi păstrarea în condiţii de securitate a documentelor, 

arhivarea documentelor interne şi externe în unitatea de învăţământ, referitoare la situaţia 

şcolară a elevilor şi a statelor de funcţii pentru personalul unităţii; 

h) asigură și răspunde de confidențialitatea datelor unității de învățământ, 
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personalului și elevilor, activităților desfășurate sau evenimentelor, față de solicitări în afara 

autorităților îndreptățite să primească aceste date; 

i) procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii şi a documentelor 

şcolare, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind regimul juridic al actelor de 

studii şi al documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar, aprobat prin 

ordin al la ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice; 

j) selecţionarea, evidenţa şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele Naţionale, 

după expirarea termenelor de păstrare, stabilite prin Indicatorul termenelor de păstrare, 

aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale; 

k) păstrarea şi aplicarea sigiliului unităţii şcolare, în urma împuternicirii, în acest 

sens, prin decizie emisă de director, pe documentele avizate şi semnate de persoanele 

competente;  

l) procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se realizează în conformitate cu 

reglementările stabilite prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice; 

m) întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor și 
asigurarea confidențialității datelor; 

n) asigurarea asistenţei tehnice pentru emiterea/adoptarea actelor de autoritate, 

pentru încheierea contractelor sau a altor acte juridice care dau naştere, modifică sau sting 

raporturile juridice dintre şcoală şi angajaţi, părinţi sau alte persoane fizice sau juridice; 

o) întocmirea, la solicitarea directorului, a statelor de personal pentru toţi angajaţii 

unităţii de învăţământ; 

p) întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii 

de învăţământ; 

q) gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ; 

r) întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul 

compartimentului, în conformitate cu prevederile legale; 

s) păstrarea legăturii cu toate compartimentele de specialitate din cadrul 

inspectoratului şcolar, din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale sau din cadrul altor 

instituţii şi autorităţi competente în soluţionarea problemelor specifice; 

t) dovedește în toate împrejurările un comportament creștin, moral duhovnicesc, față 

de întregul personal și de elevii seminarului; 

u) rezolvarea oricăror altor probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, 

contractelor colective de muncă aplicabile, hotărârilor Consiliului de administraţie sau 

deciziilor directorului, sunt stabilite în sarcina sa. 

 

Art. 97. (1) Secretarul unităţii de învăţământ pune la dispoziţia cadrelor didactice 

condica de prezenţă, fiind responsabil cu siguranţa acesteia. 

2) Secretarul şef/Secretarul răspunde de integritatea şi securitatea cataloagelor. 

La sfârşitul orelor de curs secretarul verifică, împreună cu profesorul de serviciu, 

consemnând într-un proces-verbal, existenţa tuturor cataloagelor. 

3) În perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se păstrează la secretariat. 

4) În situaţii speciale, atribuţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi îndeplinite, prin 

delegare de sarcini, şi de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul 

unităţii de învăţământ, cu acordul prealabil al personalului solicitat. 

5) Se interzice condiţionarea eliberării adeverinţelor, foilor matricole, 

caracterizărilor şi a oricăror acte de studii sau documente şcolare, de obţinerea de beneficii 

materiale. 
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Compartimentul financiar 

 

Secţiunea 1 

 

Organizare şi responsabilităţi 

 

Art. 98. (1) Compartimentul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul 

unităţii de învăţământ în care sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, ţinerea 

evidenţei contabile, întocmirea/transmiterea situaţiilor financiare asupra fondurilor şi 

patrimoniului unităţii, precum şi celelalte activităţi prevăzute de legislaţia în vigoare cu 

privire la finanţarea şi contabilitatea instituţiilor. 

2) Din compartimentul financiar fac parte administratorul financiar şi ceilalţi angajaţi 

asimilaţi funcţiei prevăzute de legislaţia în vigoare cu denumirea generică de „contabil” sau 

“contabil şef”. 

3) Compartimentul financiar este subordonat directorului unităţii de învăţământ. 

 

 Compartimentul financiar are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale: 

a) desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii şcolare, în conformitate cu 

dispoziţiile legale în vigoare; 

b) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură; 

c) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unităţii 

de învăţământ, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile Consiliului de 

administraţie; 

d) întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform 

legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile; 

e) informarea periodică a Consiliului de administraţie şi a Consiliului profesoral 

cu privire la execuţia bugetară; 

f) organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor; 

g) consemnarea în documente justificative a oricărei operaţii care afectează 

patrimoniul unităţii de învăţământ şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor 

justificative, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

h) efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de lege 

şi ori de câte ori Consiliul de administraţie consideră necesar; 

i) întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-contabil; 

j) îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ faţă de bugetul 

de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local şi faţă de terţi; 

k) implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului 

informatic; 

l) avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale 

Consiliului de administraţie, respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajează 

fondurile sau patrimoniul unităţii; 

m) asigurarea şi gestionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim 

special; 

n) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind 

angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile 

prevăzute de normele legale în materie; 

o) exercitarea oricăror atribuţii şi responsabilităţi, prevăzute de legislaţia în 

vigoare, de contractele colective de muncă aplicabile sau stabilite de către director sau de 

către Consiliul de administraţie. 
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Secţiunea 2 

Management financiar 

 

Art. 99. (1) Întreaga activitate financiară a unităţilor de învăţământ se organizează şi 

se desfăşoară cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

2) Activitatea financiară a unităţii de învăţământ se desfăşoară pe baza bugetelor 

proprii care cuprind, la partea de venituri, fondurile provenite din cele trei forme de finanţare 

- de bază, complementară şi suplimentară, din venituri proprii sau din alte surse, iar la partea 

de cheltuieli, sumele alocate pentru fiecare capitol şi subcapitol al clasificaţiei bugetare. 

 

Art. 100. Pe baza bugetelor aprobate de către autorităţile competente, directorii şi 

consiliile de administraţie ale unităţii de învăţământ actualizează şi definitivează programele 

anuale de achiziţii publice, stabilind şi celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea 

încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate. 

 

Art. 101. Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de 

finanţare. 

 

Compartimentul administrativ  

 

Organizare şi responsabilităţi 

 

Art. 102. (1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de 

patrimoniu şi este alcătuit din personalul nedidactic al unităţii de învăţământ. 

2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unităţii de învăţământ. 

 

Art. 103. Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii şi responsabilităţi 

principale: 

a) gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ; 

b) realizarea reparaţiilor şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare, curăţenie şi 

gospodărire a unităţii de învăţământ; 

c) asigurarea întreţinerii terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei 

didactico - materiale; 

d) supravegherea modului în care se recuperează daunele aduse patrimoniului 

instituţiei şi informarea conducerii; 

e) realizarea demersurilor necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a unităţii de 

învăţământ; 

f) recepţionarea bunurilor, serviciilor şi a lucrărilor, printr-o comisie constituită la 

nivelul unităţii de învăţământ; 

g) înregistrarea, pe baza aprobării factorilor competenţi, a modificărilor produse cu 

privire la existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor din inventar şi prezenţa actelor 

corespunzătoare compartimentului financiar-contabil, pentru a fi operate în evidenţele şi 

situaţiile contabile; 

h) ţinerea evidenţei consumului de materiale aprobate de factorii de conducere, cu 

justificările corespunzătoare; 

i) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, 

pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, a situaţiilor de urgenţă şi a normelor P.S.I.; 

j) cu avizul autorităţilor bisericeşti abilitate, întocmirea proiectului anual de achiziţii 

cu privire la capitolul bunuri şi servicii şi a documentaţiilor de atribuire a contractelor, 

împreună cu compartimentul de achiziţii publice; 
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k) cu avizul autorităţilor bisericeşti abilitate, întocmirea documentaţiei pentru 

organizarea licitaţiilor şi monitorizarea executării contractelor de închiriere, încheiate de 

unitatea de învăţământ cu persoane fizice sau juridice; 

l) alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare. 

 

Management administrativ 

 

Art. 104. Evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea 

situaţiilor financiare referitoare la patrimoniu şi administrarea bazei didactico-materiale a 

unităţilor de învăţământ se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

 

Art. 105. (1) Inventarierea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea unităţii 

de învăţământ se realizează în conformitate cu prevederile legale, de către comisia de 

inventariere, numită prin decizia directorului. 

2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea 

unităţii de învăţământ se supun aprobării Serviciului financiar al eparhiei şi Consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ de către director, la propunerea motivată a 

 compartimentelor de specialitate, vizată pentru control financiar preventiv. 

 

Art. 106. (1) Bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ de stat sunt 

administrate de către Consiliul de administraţie. 
(2) Bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ aparţinând Bisericii sunt 

supuse regimului juridic al bunurilor bisericeşti, în conformitate cu prevederile Statutului 
pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi Regulamentului pentru 
administrarea averilor bisericeşti. 

 
Art. 107. Bunurile, care sunt temporar disponibile şi care fac parte din baza didactico-

materială a unităţilor de învăţământ, pot fi închiriate, cu aprobarea autorităţilor bisericeşti şi a 
Consiliului de administraţie, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 

 

Biblioteca şcolară 

Bibliotecarul 

 

Art. 108. (1) În unităţile de învăţământ se organizează şi funcţionează biblioteci 

şcolare, pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare, aprobat 

prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 

2) Biblioteca şcolară se înfiinţează prin decizia directorului unităţii de învăţământ în 

baza hotărârii Consiliului de administraţie. Biblioteca şcolară se poate reorganiza fiind 

interzisă desfiinţarea acesteia. 

3) Bibliotecarul şcolar este angajat în condiţiile prevăzute de lege, cu respectarea 

obligaţiilor din fişa postului şi se subordonează directorului unităţii de învăţământ. 

4) În conformitate cu prevederile legale, în unităţile de învăţământ se asigură accesul 

gratuit al elevilor şi al cadrelor didactice la bibliotecă.  

5) În cazul în care nu există bibliotecar în organigrama şcolii, asistența la bibliotecă 

se asigură, periodic, de către personalul didactic/didactic-auxiliar. 
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Pedagogul 

 

Art. 109. 1) Cu aprobarea Chiriarhului, pedagogii şcolari sunt angajaţi în condiţiile 

prevăzute de lege şi se subordonează directorului unităţii de învăţământ. Se recrutează dintre 

clerici sau absolvenţii Facultăţilor de Teologie şi ai Seminariilor Teologice, având 

următoarele atribuţii: 

a) sprijină activitatea spiritualului în programul liturgic şi supraveghează activitatea 

elevilor în afara orelor de curs, la meditaţii ori în timpul desfăşurării unor activităţi 

extraşcolare ale şcolii;  

b) ajută la întocmirea fişei de conduită a fiecărui elev în temeiul datelor înscrise în 

caietele de evidenţă; 

c) utilizează rațional și eficient resursele materiale, financiare, informaționale și de 

timp; 

d) contribuie la dezvoltarea personalității elevului; 

e) realizarea comunicării cu: elevii, factorii de răspundere din școală şi comunicare 

eficientă cu familiile elevilor; 

f) din dispoziţia spiritualului, monitorizează situațiile conflictuale din internat şi face 

cunoscut conducerii modul de soluţionare; 

g) monitorizarea situațiilor conflictuale din internat; 

h) manifestarea unei atitudini proactive în legătură cu activitățile specifice internatului; 

i) promovarea în comunitate a activității instituției, participând la programe și 
parteneriate, pregătind participarea elevilor la programe şi parteneriate; 

j) realizarea unui climat de disciplină și de siguranță în cadrul internatului; 

k) manifestarea unei atitudini morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament); 

l) planifică și supraveghează elevii la programul de meditație; 

m) organizează întâlniri cu elevii pe diferite teme de interes; 

n) propune împreună cu diriginții activități curriculare și extracurriculare; 

o) îi este interzisă folosirea oricăror forme de violenţă, fizică, psihică sau de limbaj în 

dialogul cu elevii; 

p) îi este interzisă folosirea de mijloace coercitive sau ameninţări pentru obţinerea 

îndeplinirii solicitărilor de încadrare a elevilor în programul stabilit; 

q)  în exercitarea atribuţiilor sale, îi este interzisă obţinerea de bunuri, valori, avantaje. 

Sancţiunile în acest caz se aplică potrivit prevederilor legale, dar şi Regulamentului 

 autorităţilor canonice disciplina-re şi al instanţelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Ro

mâne. 

 

Medicul 

 

Art. 110. Medicul şcolar este angajat în condiţiile prevăzute de lege, acesta are 

îndatoriri potrivit reglementărilor Ministerului Sănătăţii. 

 

Art. 111. Medicul nu va acorda asistenţă medicală în cabinetul şcolii persoanelor 

străine de şcoală, decât în cazuri excepţionale, în spirit umanitar. Acesta va fi prezent în 

cabinetul medical cel puțin 1 zi/săptămână sau ori de câte ori este solicitat pentru probleme 

medicale deosebite. 

 

Art. 112. În cazul în care nu există medic în organigrama şcolii, asistenţa medicală se 

asigură, periodic, de un medic/asistent medical de la circumscripţia sau policlinica locală. 
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CAPITOLUL XIII 

Internatul. Organizare şi funcţionare 

 

Art. 113. Seminariile Teologice pot avea internate proprii, cu personal angajat în 

condiţiile prevăzute de lege şi se subordonează directorului unităţii de învăţământ ajutat de 

spiritual. 

 

Art. 114. Elevii sunt interni.  

 

Art. 115. Elevii primesc în internatul şcolii educaţia cuvenită scopului pentru care se 

pregătesc. Ei au îndatorirea să participe activ la realizarea planului de măsuri privind 

autogospodărirea şi conservarea patrimoniului şcolii. 

 

Art. 116. Seminariile Teologice percep taxe de regie şi hrana, pe baza unui contract 

încheiat între şcoala şi familiile elevilor. Autoritatea bisericească eparhială, la propunerea 

conducerii şcolii, fixează cuantumul acestora, conform prevederilor legale. 

 

Cantina. Personalul bucătăriei 

 

Art. 117.  Cu aprobarea Permanenţei Consiliului Eparhial se înfiinţează sau îşi 

încetează activitatea cantina unității școlare, precum și cu a instituțiilor abilitate. Activitatea 

acesteia se desfăşoară sub conducerea şcolii prin compartimentul administrativ. 

Cu aprobarea conducerii, compartimentul administrativ stabileşte programul de 

funcţionare al cantinei şi modalităţile de servire a mesei. 

 

Art. 118. Desfăşurarea activităţii cantinei este în sarcina administratorului şcolii. 

Controlul intern la nivelul cantinei se realizează de conducere, iar rezultatele se supun 

aprobării consiliului de administraţie. 

 

Art. 119. (1) Meniurile se stabilesc săptămânal de către administrator şi se aprobă de 

conducere. Zilele de post sau perioadele de post se respectă cu stricteţe.   

 (2) Normele de profilaxie la cantină, cele de transport, depozitare, păstrare, 

conservare şi preparare a alimentelor sunt cele stabilite de organismele sanitare.  

(3) Modul de servire a mesei, distribuţia la mese, orele de servire, aspectul mesei şi, 

eventual, tipicul bisericesc se stabilesc, la propunerea administratorului, de Consiliul de 

administraţie. 

Art. 120. Cantina are încadrat personal funcţional şi de servire în conformitate cu 

normele stabilite de Ministerul Educaţiei . Acesta are următoarele  atribuţii: 

a) gestionează bunurile din dotarea cantinei;  

b) desfăşoară lucrări de conservare şi depozitare a produselor agroalimentare şi 

alimentare pentru cantină; 

c) asigură servirea mesei; 

d) asigură prepararea hranei  şi răspunde de calitatea ei; 

e) asigură efectuarea curăţeniei zilnice şi generale în cantină şi în jurul acesteia; 

f) asigură buna funcţionare şi întreţinere a instalaţiilor şi a utilajelor din dotarea cantinei; 

g) duce la îndeplinire normele stabilite de organele sanitare, de pază contra incendiilor, 

precum şi celelalte sarcini stabilite de organele competente ierarhic superioare; 

h) urmăreşte aplicarea normelor de securitate a muncii şi igienico-sanitare. 
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Art. 121. Administratorul cantinei are următoarele responsabilităţi: 

a) răspunde nemijlocit de gestionarea bunurilor cantinei, a alimentelor şi de buna 

funcţionare a acesteia; 

b) instruieşte personalul cantinei privind normele de protecţie a muncii, igienico-sanitare, 

de pază contra incendiilor şi urmăreşte respectarea acestora; 

c) asigură  aprovizionarea cu alimente şi produse agroalimentare în cantităţile necesare 

preparării hranei, depozitarea şi conservarea acestora potrivit normelor igienico-sanitare, 

inclusiv a probelor; 

d) răspunde de buna organizare a activităţii personalului din cantină, de buna funcţionare 

a instalaţiilor, a aparatelor şi a maşinilor din dotare, a curăţeniei din cantină şi din jurul 

acesteia; 

e) face propuneri cu privire la dotarea cantinei cu veselă, tacâmuri şi mobilierul necesar; 

f) întocmeşte şi supune spre aprobare programul de aprovizionare a cantinei cu alimente 

şi produse agroalimentare; 

g) participă la întocmirea meniurilor şi răspunde de respectarea acestora, de calitatea şi 

cantitatea hranei preparate şi servite; 

h) urmăreşte afişarea zilnică a listelor cu necesarul de alimente care se scot din magazie 

şi a celor ce se  restituie; 

i) asigură scoaterea alimentelor din magazie şi pregătirea acestora pentru prepararea 

hranei; 

j) verifică numărul abonaţilor care s-au prezentat la masă; 

k) verifică prin sondaj dacă porţiile servite corespund cantităţilor stabilite pentru meniul 

din ziua respectivă; 

l) răspunde de recuperarea pagubelor produse cantinei de către abonaţi sau de către 

personalul cantinei; 

m) îndeplineşte şi alte responsabilităţi stabilite de conducerea instituţiei. 

 

Magazionerul 

 

Art. 122. Magazionerul este angajat în condiţiile prevăzute de lege şi se subordonează 

directorului unităţii având următoarele atribuţii: 

1) Primeşte materialele pentru aprovizionare, verifică cantităţile indicate în 

documentele care le însoţesc şi controlează, cât este posibil, calitatea acestora. Răspunde de 

depozitarea lor în bune condiţii pentru a se evita degradarea, respectându-se normele de 

protecţia muncii şi P.S.I.; 

2) Sprijină activitatea administratorului cantinei, magazinerului de cantină, 

spălătoriei, personalul de curăţenie în ceea ce priveşte cantităţile de materiale, folosirea 

materialelor; 

3) Asigură integritatea tuturor materialelor, a utilajelor de mică mecanizare şi a 

dispozitivelor din dotare; 

4) Colaborează cu operatorul de pe calculator care se ocupă de întocmirea bonurilor 

de materiale, căruia îi furnizează denumirea şi cantitatea acestora; 

5) Periodic, solicită operatorului de pe calculator situaţia stocurilor şi verifică dacă 

acestea corespund cu ceea ce se află în magazie. Anunţă când stocurile la anumite materiale 

sunt epuizate; 

6) Materialele vor fi predate numai în baza bonurilor de materiale întocmite pe 

calculator; 

7) Deschide fişele de inventar personal, pe care le ţine la zi cu toate modificările 

apărute; 
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8) Distribuie echipamentul de protecţia muncii şi ţine evidenţa acestuia; 

9) Semnează fişele de lichidare, numai după o atentă verificare a inventarelor şi 

răspunde pecuniar de respectarea acestei îndatoriri. 

 

 

Personalul de întreţinere, serviciu şi pază 

 

Art. 123. Încadrarea personalului de întreţinere, de serviciu şi de pază se face în 

condiţiile prevăzute de lege, conform necesităţilor şcolii, internatului şi cantinei şi se 

subordonează directorului unităţii de învăţământ. 

Personalul de întreţinere şi serviciu poate beneficia, în afara retribuţiei fixate prin 

schema de funcţii, de înlesniri cu privire la locuinţă (în măsura posibilităţilor) şi hrană, în 

compensarea orelor de lucru prestate peste program, numai cu aprobarea Chiriarhului. 

 

 

                              Protecția datelor cu caracter personal 

 

Art. 124. Unitatea școlară prelucrează datele cu caracter personal ale următoarelor 

categorii de persoane fizice: 

a) Elevi, părinţi ai acestora, reprezentanţi legali ai acestora, alţi membri ai familiei, 

candidaţi la testele sau examenele naţionale, viitori elevi, cadre didactice, cadre didactice 

auxiliare şi personal nedidactic în relaţii contractuale cu unitatea;  

b)  Elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic sau alţi 

membri ai familiei acestor categorii enumerate, posibili beneficiari ai programelor de 

protecţie socială derulate de MEN (asigurarea manualelor şcolare, Programul ,,Euro 200", 

Programul ,,Bani de liceu", asigurarea transportului şcolar, burse, precum şi a altor programe 

similare); 

c)  Elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic, vizitatori, 

orice persoană care intră în sediul unității, care este dotat cu sistem de supraveghere audio-

video; 

d)  Orice persoană fizică sau juridică care are raporturi de natură comercială sau 

contractuală cu unitatea școlară;  

 

Art. 125. alin. (1) Unitatea școlară prelucrează datele cu caracter personal ale 

salariaților în următoarele scopuri prevăzute de dispoziții legale și/sau necesare pentru 

respectarea dispozițiilor legale: - respectarea clauzelor contractului de muncă, inclusiv 

descărcarea de obligațiile stabilite prin lege sau prin acorduri colective; - gestionarea, 

planificarea și organizarea muncii; - asigurarea egalității și diversității la locul de muncă; - 

asigurarea sănătății și securității la locul de muncă; - evaluarea capacității de muncă a 

salariaților; - valorificarea drepturilor de asistență socială; - exercitarea drepturilor legate de 

ocuparea unui loc de muncă; - organizarea încetării raporturilor de muncă. 

 alin. (2) Scopul major pentru care unitatea colectează date cu caracter personal ţine 

de prelucrări ale informaţiilor pe baza cărora să se poată lua decizii coerente şi corecte în 

managementul sistemului educaţional. Deşi actul educaţional pentru învăţământul obligatoriu 

este gratuit, persoanele fizice sunt obligate să furnizeze o serie de date obligatorii (informaţii 

despre identitatea persoanei precum şi a părinţilor sau reprezentanţilor legali, acceptul 

monitorizării video pentru sporirea securităţii în sistemul educaţional. În cazul refuzului de a 

furniza datele cu caracter personal necesare, unitatea școlară poate să refuze iniţierea de 

raporturi juridice, întrucât poate fi pusă în imposibilitatea de a respecta cerinţele 

reglementărilor speciale in domeniul educaţional, iar în cazul angajaţilor, a prevederilor 
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dreptului muncii şi dreptului fiscal. De asemenea, unitatea colectează şi o serie de informaţii 

care nu au caracter obligatoriu (de exemplu: adresa de email, telefon) în vederea îmbunătăţirii 

modului de comunicare cu elevii, părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora.  

 

Art. 126. Regulile privind protecția datelor cu caracter personal furnizate în alte 

scopuri decât cele menționate, inclusiv în scop de marketing, sunt cele menționate în 

documentele și operațiunile care conservă dovada consimțământului salariaților pentru 

prelucrare.  

 

Art. 127. Salariații care solicită acordarea facilităților care decurg din calitatea de 

salariat al unității școlare își exprimă consimțământul pentru prelucrarea datelor lor personale 

în scopul acordării facilităților respective în condițiile prevăzute în acordul de acordare a 

facilităților. 

 

 Art. 128. Toți salariații au obligația de a se adresa superiorului ierarhic sau 

responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal pentru a obține informații și 

clarificări în legătură cu protecția datelor cu caracter personal. 

 

 Art. 129. Toți salariații au obligația de a informa imediat și detaliat, în scris, 

superiorul ierarhic sau responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal în legătură cu 

orice nelămurire, suspiciune sau observație cu privire la protecția datelor cu caracter personal 

ale salariaților și ale elevilor și/sau reprezentanților legali ai elevilor, în legătură cu orice 

divulgare a datelor cu caracter personal și în legătură cu orice incident de natură să ducă la 

divulgarea datelor cu caracter personal de care iau cunoștință, în virtutea atribuțiilor de 

serviciu și în orice altă împrejurare, prin orice mijloace.  

 

Art. 130. Dacă pericolul cu privire la datele cu caracter personal este iminent, 

informarea se va face telefonic și în scris. Având în vedere importanța specială pe care 

unitatea școlară o acordă protecției datelor cu caracter personal, încălcarea acestei obligații de 

informare constituie o abatere disciplinară gravă, care poate atrage cea mai aspră sancțiune 

disciplinară încă de la prima abatere de acest fel.  

 

Art. 131. Salariații care prelucrează date cu caracter personal au obligația să nu 

întreprindă nimic de natură să aducă atingere protecției necesare a datelor cu caracter 

personal ale celorlalți salariați și ale elevilor și/sau reprezentaților legali ai elevilor. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal de care iau cunoștință cu ocazia îndeplinirii 

atribuțiilor de serviciu în afara regulilor interne cu privire la utilizarea acestor date este 

interzisă.  

 

Art. 132. Utilizarea datelor cu caracter personal se referă, dar nu exclusiv, la orice 

operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra 

seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar 

fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, 

extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la 

dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau 

distrugerea.  

 

Art. 133. Având în vedere importanța specială pe care unitatea școlară o acordă 

protecției datelor cu caracter personal, încălcarea a obligației de respectare a regulilor privind 
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protecția datelor constituie o abatere disciplinară gravă, care poate atrage cea mai aspră 

sancțiune disciplinară încă de la prima abatere de acest fel.  

 

Art. 134. La cererea persoanelor fizice, unitatea școlară confirma dacă prelucrează 

sau nu date personale, în mod gratuit. Unitatea școlară se obligă să rectifice, să actualizeze, să 

blocheze, să şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror 

prelucrare nu este conformă cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016. Conform 

Regulamentului U.E. nr. 679/2016, persoanele fizice beneficiază de dreptul de acces, de 

intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se 

adresa justiției. Totodată, au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc și 

să solicite ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege, când prelucrarea de 

către unitatea școlară a datelor este obligatorie. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele 

vizate se pot adresa cu o cerere. 

 

Art. 135. Regulile privind protecția datelor cu caracter personal furnizate în alte 

scopuri decât cele menționate, inclusiv în scop de marketing, sunt cele menționate în 

documentele și operațiunile care conservă dovada consimțământului salariaților pentru 

prelucrare.  

 

Art. 136. Salariații care solicită acordarea facilităților care decurg din calitatea de 

salariat al unității școlare își exprimă consimțământul pentru prelucrarea datelor lor personale 

în scopul acordării facilităților respective în condițiile prevăzute în acordul de acordare a 

facilităților.  

 

Art. 137. Toți salariații au obligația de a se adresa superiorului ierarhic sau 

responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal pentru a obține informații și 

clarificări în legătură cu protecția datelor cu caracter personal. 

 

 Art. 138. Toți salariații au obligația de a informa imediat și detaliat, în scris, 

superiorul ierarhic sau responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal în legătură cu 

orice nelămurire, suspiciune sau observație cu privire la protecția datelor cu caracter personal 

ale salariaților și ale elevilor și/sau reprezentanților legali ai elevilor, în legătură cu orice 

divulgare a datelor cu caracter personal și în legătură cu orice incident de natură să ducă la 

divulgarea datelor cu caracter personal de care iau cunoștință, în virtutea atribuțiilor de 

serviciu și în orice altă împrejurare, prin orice mijloace. 

 

 Art. 139. Dacă pericolul cu privire la datele cu caracter personal este iminent, 

informarea se va face telefonic și în scris. Având în vedere importanța specială pe care 

unitatea școlară o acordă protecției datelor cu caracter personal, încălcarea acestei obligații de 

informare constituie o abatere disciplinară gravă, care poate atrage cea mai aspră sancțiune 

disciplinară încă de la prima abatere de acest fel.  

 

Art. 140. Salariații care prelucrează date cu caracter personal au obligația să nu 

întreprindă nimic de natură să aducă atingere protecției necesare a datelor cu caracter 

personal ale celorlalți salariați și ale elevilor și/sau reprezentaților legali ai elevilor. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal de care iau cunoștință cu ocazia îndeplinirii 

atribuțiilor de serviciu în afara regulilor interne cu privire la utilizarea acestor date este 

interzisă.  
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Art. 141. Utilizarea datelor cu caracter personal se referă, dar nu exclusiv, la orice 

operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra 

seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar 

fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, 

extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la 

dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau 

distrugerea.  

 

Art. 142. Având în vedere importanța specială pe care unitatea școlară o acordă 

protecției datelor cu caracter personal, încălcarea a obligației de respectare a regulilor privind 

protecția datelor constituie o abatere disciplinară gravă, care poate atrage cea mai aspră 

sancțiune disciplinară încă de la prima abatere de acest fel. 

 

 Art. 143. La cererea persoanelor fizice, unitatea școlară confirma dacă prelucrează 

sau nu date personale, în mod gratuit. Unitatea școlară se obligă să rectifice, să actualizeze, să 

blocheze, să şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror 

prelucrare nu este conformă cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016. Conform 

Regulamentului U.E. nr. 679/2016, persoanele fizice beneficiază de dreptul de acces, de 

intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se 

adresa justiției. Totodată, au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc și 

să solicite ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege, când prelucrarea de 

către unitatea școlară a datelor este obligatorie. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele 

vizate se pot adresa cu o cerere. 

 

Art. 144. Unitatea școlară prelucrează datele cu caracter personal ale următoarelor 

categorii de persoane fizice: 

a) Elevi, părinţi ai acestora, reprezentanţi legali ai acestora, alţi membri ai familiei, 

candidaţi la testele sau examenele naţionale, viitori elevi, cadre didactice, cadre didactice 

auxiliare şi personal nedidactic în relaţii contractuale cu unitatea;  

b)  Elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic sau alţi 

membri ai familiei acestor categorii enumerate, posibili beneficiari ai programelor de 

protecţie socială derulate de MEN (asigurarea manualelor şcolare, Programul ,,Euro 200", 

Programul ,,Bani de liceu", asigurarea transportului şcolar, burse, precum şi a altor programe 

similare) 

c)  Elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic, vizitatori, 

orice persoană care intră în sediul unității, care este dotat cu sistem de supraveghere audio-

video;  

d)  Orice persoană fizică sau juridică care are raporturi de natură comercială sau 

contractuală cu unitatea școlară;  

 

Art. 145 alin. (1) Unitatea școlară prelucrează datele cu caracter personal ale 

salariaților în următoarele scopuri prevăzute de dispoziții legale și/sau necesare pentru 

respectarea dispozițiilor legale: - respectarea clauzelor contractului de muncă, inclusiv 

descărcarea de obligațiile stabilite prin lege sau prin acorduri colective; - gestionarea, 

planificarea și organizarea muncii; - asigurarea egalității și diversității la locul de muncă; - 

asigurarea sănătății și securității la locul de muncă; - evaluarea capacității de muncă a 

salariaților; - valorificarea drepturilor de asistență socială; - exercitarea drepturilor legate de 

ocuparea unui loc de muncă; - organizarea încetării raporturilor de muncă. alin. (2) Scopul 

major pentru care unitatea colectează date cu caracter personal ţine de prelucrări ale 

informaţiilor pe baza cărora să se poată lua decizii coerente şi corecte în managementul 
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sistemului educaţional. Deşi actul educaţional pentru învăţământul obligatoriu este gratuit, 

persoanele fizice sunt obligate să furnizeze o serie de date obligatorii (informaţii despre 

identitatea persoanei precum şi a părinţilor sau reprezentanţilor legali, acceptul monitorizării 

video pentru sporirea securităţii în sistemul educaţional. În cazul refuzului de a furniza 

datelele cu caracter personal necesare, unitatea școlară poate să refuze iniţierea de raporturi 

juridice, întrucât poate fi pusă în imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor 

speciale in domeniul educaţional, iar în cazul angajaţilor, a prevederilor dreptului muncii şi 

dreptului fiscal. De asemenea, unitatea colectează şi o serie de informaţii care nu au caracter 

obligatoriu (de exemplu: adresa de email, telefon) în vederea îmbunătăţirii modului de 

comunicare cu elevii, părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora.  

 

Art. 146. Regulile privind protecția datelor cu caracter personal furnizate în alte 

scopuri decât cele menționate, inclusiv în scop de marketing, sunt cele menționate în 

documentele și operațiunile care conservă dovada consimțământului salariaților pentru 

prelucrare.  

 

Art. 147. Salariații care solicită acordarea facilităților care decurg din calitatea de 

salariat al unității școlare își exprimă consimțământul pentru prelucrarea datelor lor personale 

în scopul acordării facilităților respective în condițiile prevăzute în acordul de acordare a 

facilităților.  

 

Art. 148. Toți salariații au obligația de a se adresa superiorului ierarhic sau 

responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal pentru a obține informații și 

clarificări în legătură cu protecția datelor cu caracter personal.  

 

Art. 149. Toți salariații au obligația de a informa imediat și detaliat, în scris, 

superiorul ierarhic sau responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal în legătură cu 

orice nelămurire, suspiciune sau observație cu privire la protecția datelor cu caracter personal 

ale salariaților și ale elevilor și/sau reprezentanților legali ai elevilor, în legătură cu orice 

divulgare a datelor cu caracter personal și în legătură cu orice incident de natură să ducă la 

divulgarea datelor cu caracter personal de care iau cunoștință, în virtutea atribuțiilor de 

serviciu și în orice altă împrejurare, prin orice mijloace. 

 

 Art. 150. Dacă pericolul cu privire la datele cu caracter personal este iminent, 

informarea se va face telefonic și în scris. Având în vedere importanța specială pe care 

unitatea școlară o acordă protecției datelor cu caracter personal, încălcarea acestei obligații de 

informare constituie o abatere disciplinară gravă, care poate atrage cea mai aspră sancțiune 

disciplinară încă de la prima abatere de acest fel.  

 

Art. 151. Salariații care prelucrează date cu caracter personal au obligația să nu 

întreprindă nimic de natură să aducă atingere protecției necesare a datelor cu caracter 

personal ale celorlalți salariați și ale elevilor și/sau reprezentaților legali ai elevilor. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal de care iau cunoștință cu ocazia îndeplinirii 

atribuțiilor de serviciu în afara regulilor interne cu privire la utilizarea acestor date este 

interzisă. 

 

Art. 152. Utilizarea datelor cu caracter personal se referă, dar nu exclusiv, la orice 

operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra 

seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar 

fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, 
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extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la 

dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau 

distrugerea.  

 

Art. 153. Având în vedere importanța specială pe care unitatea școlară o acordă 

protecției datelor cu caracter personal, încălcarea a obligației de respectare a regulilor privind 

protecția datelor constituie o abatere disciplinară gravă, care poate atrage cea mai aspră 

sancțiune disciplinară încă de la prima abatere de acest fel.  

 

Art. 154.  La cererea persoanelor fizice, unitatea școlară confirma dacă prelucrează 

sau nu date personale, în mod gratuit. Unitatea școlară se obligă să rectifice, să actualizeze, să 

blocheze, să şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror 

prelucrare nu este conformă cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016. Conform 

Regulamentului U.E. nr. 679/2016, persoanele fizice beneficiază de dreptul de acces, de 

intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se 

adresa justiției. Totodată, au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc și 

să solicite ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege, când prelucrarea de 

către unitatea școlară a datelor este obligatorie. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele 

vizate se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata adresata conducerii instituției. 

 

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

 

Art. 155. Înmatricularea elevilor în clasa a IX-a la Seminariile Teologice Ortodoxe se 

face pe baza rezultatului la concursul de admitere. 

 

Art. 156. Transferul elevilor se face în condiţiile prevăzute de lege, cu binecuvântarea 

Chiriarhului de care aparţine, având media generală minim 8 la studii şi 10 la purtare.  

 

Art. 157. În Seminariile Teologice Ortodoxe uniforma este obligatorie. 

 

Art. 158. Pedeapsa corporală este interzisă în Seminariile Teologice, în virtutea 

învăţăturii creştine, a prevederilor canonice şi a legislaţiei Bisericii Ortodoxe Române şi de 

stat. 

Art. 159. 

1) În cazurile de lipsuri de procedură, neprevăzute în prezentul Regulament, decide 

Chiriarhul, în acord cu Inspectoratul Şcolar, la propunerea conducerii şcolii, prin analogie 

cu dispoziţiile prevăzute în legislaţia de stat corespunzătoare şi în vigoare. 

2) Personalul școlii, părinții și elevii  se vor supune și vor respecta întru totul Hotărârile și 
deciziile Consiliului profesoral și ale Consiliului de Administrație.  

 

Art. 160. Prevederile prezentului Regulament sunt valabile pentru personalul de 

conducere, personalul didactic, auxiliar, nedidactic și elevii Seminarului Teologic Ortodox 

Sfântul Grigorie Teologul din Craiova. 

 

Art. 161. Conducerea Consiliului de Administrație (Președintele) de la Seminarul 

Teologic Ortodox Sfântul Grigorie Teologul din Craiova este asigurată de persoana 

desemnată de către Sfânta Arhiepiscopie a Craiovei, conform art. 3 al Metodologiei-cadru de 

organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar, aprobată prin O.M.E.N. 4619/22.09.2014.  
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Art. 162. Accesul persoanelor în instituția noastră școlară în scopul culegerii de date 

și informații de orice natură se face numai cu acordul scris al Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei. 

 

Art. 163. Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu anul şcolar 2021-2022. 
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Prezentul Regulament de Ordine Interioară a fost elaborat de membrii 

Consiliului Profesoral şi aprobat de Consiliul de Administraţie. 
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