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TITLUL I: DISPOZIȚII GENERALE  

 

CAPITOLUL 1:  Cadrul de reglementare  

 
Art. 1. (1) Regulamentul de Organizare și Funcționare al Liceului Waldorf, 
denumit în continuare Regulament, reglementează organizarea și funcționarea școlii 
în cadrul sistemului de învățământ din România, în conformitate cu prevederile 
legale, și se aplică personalului didactic de conducere, personalului didactic de 
predare, personalului didactic auxiliar, personalului nedidactic, elevilor și părinților, 
tutorilor sau susținătorii legali ai acestora.  
(2) Liceul Waldorf  este organizat și funcționează în conformitate cu legislația în 
vigoare și a Regulamentului de Organizare și Funcționare.  
Art. 2. (1) Regulamentul de Organizare și Funcționare al Liceului Waldorf  are la 
bază următoarele legi/regulamente: 
● Legea Educaţiei Naţionale -  Legea 1/2011 

● Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar –OMEC 5447 din 31 august 2020 (ROFUIP) 

● Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar 

alternativ  - OMECTS 5571/2011 

● Statutul elevului – OMENCS 4742/2016 

● Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiilor de învăţământ alternativ 
Waldorf  (în lucru) 
● Metodologia-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul 
tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal – OMEC 5545 din 10 septembrie 2020 
● Codul Muncii – Legea 53/2003 
● Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învățământ 
preuniversitar 
● Legea privind folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice – Legea 
500/2004 
● Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (2) Respectarea 
Regulamentului de Organizare și Funcționare al Liceului Waldorf este obligatorie. 
Nerespectarea Regulamentului constituie abatere și se sancționează conform 
prevederilor legale.  
 

CAPITOLUL 2:  Principii de organizare  

 
Art. 3. (1) Liceul Waldorf  este organizat și funcționează pe baza principiilor 
stabilite în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare.  
(2) Conducerea Liceului Waldorf își fundamentează deciziile pe dialog și consultare, 
promovând participarea părinților la viața școlii, respectând dreptul la opinie al 
elevului și asigurând transparența deciziilor și a rezultatelor, printr-o comunicare 
periodică, adecvată a acestora, în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 
1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  
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Art. 4. Liceul Waldorf  este organizat și funcționează independent de orice 
ingerință politică sau religioasă. În incinta școlii este interzisă crearea și funcționarea 
formațiunilor politice, organizarea și desfășurarea activităților de natură politică sau 
prozelitism religios, precum și orice formă de activitate care încalcă normele de 
conduită morală și conviețuire socială, care pun în pericol sănătatea și integritatea 
fizică și psihică a beneficiarilor primari ai educației și a personalului din unitate.  
Art. 5. (1) Fumatul este interzis pe tot teritoriul Liceului Waldorf (inclusiv în curte). 
(2) Pe tot teritoriul Liceului Waldorf (inclusiv în curte) este interzisă folosirea 
telefoanelor mobile, excepție făcând persoanele cuprinse în aliniatul (3) și în 
condițiile cuprinse în prezentul articol sau în cazuri urgente. 
(3) Telefoanele mobile pot fi folosite de către personalul angajat al Liceului doar în 
sala profesorală sau în birourile administrative. 
(4) Telefoanele mobile pot fi folosite de către cadrele didactice în situații care sprijină 
procesul educativ. 
(5) Părinții și vizitatorii ocazionali ai Liceului Waldorf sunt rugați să nu folosească 
telefoanele mobile pe tot teritoriul Liceului Waldorf. 
(6) Consumul băuturilor alcoolice, a sucurilor energizante și chipsurilor este interzis 
în Liceul Waldorf. 
Art. 6. (1) În Liceul Waldorf Cluj-Napoca munca pedagogică se face pe baza 
principiilor rezultate din antropologia lui Rudolf Steiner. 
(2) Liceul Waldorf  Cluj-Napoca face parte din grupul şcolilor a căror activitate 
pedagogică este coordonată sub egida Federaţiei Waldorf din România, de către 
Asociaţia Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners din Germania şi a Comisiei 
Naţionale pentru Alternative Educaţionale – CNAE – din cadrul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, şi beneficiază de îndrumarea şi controlul acestora. 
(3) Conducerea Liceului Waldorf poate emite la nevoie adeverințe adresate unor 
instituții din alte țări, cu respectarea legislației în vigoare, prin dubla redactare 
bilingvă (română/altă limbă) pe aceeași pagină. Emiterea acestor acte este 
condiționată de existența în școală a unui vorbitor de limba respectivă. În acest caz 
documentul va fi semnat de director și de persoana traducătoare. 
 

TITLUL II:  ORGANIZAREA LICEULUI WALDORF 

 

CAPITOLUL 1:  Rețeaua școlară  

 

Art. 7. (1) Liceul Waldorf  face parte din rețeaua școlară națională, funcționând 
sub autoritatea Inspectoratului Școlar Judeţean Cluj, a Primăriei Municipiului Cluj-
Napoca,  și a Ministerului Educației Naţionale. 
(2) Activitatea școlii este organizată și se desfășoară  pe baza prevederilor 
Constituției,  Legii Învățământului, Hotărârilor de Guvern, actelor normative elaborate 
de Ministerul Educației Și Cercetării, Inspectoratul Școlar  Județean Cluj şi Federația 
Waldorf din România. 
Art. 8. (1) Liceul Waldorf  are personalitate juridică și este acreditată în 
conformitate cu prevederile legislației în vigoare.  
(2) Liceul Waldorf  are următoarele elemente definitorii: act de înființare, dispune de 
patrimoniu propriu, are cod de identitate fiscală, cont în Trezoreria Statului, ștampilă, 
domeniu web: waldorfcluj.ro.  
(3) Liceul Wadorf are conducere proprie, personal angajat și buget propriu.  



Regulament de organizare şi funcţionare 

Liceul  Waldorf Cluj Napoca 8/121 

Art. 9.  (1) Liceul Waldorf  este format din Liceul Waldorf  cu grupe de grădiniță, 
ciclu primar, gimnazial și liceal cu sediul în Cluj-Napoca, strada Sergiu Celibidache 
nr. 8-12 și Grădinița cu Program Prelungit Waldorf (structură) cu sediul în Cluj-
Napoca, strada Anatole France nr. 14.  
(2) Atât Liceul Waldorf  cât și Grădinița cu Program Prelungit Waldorf funcționează 
cu două secții de predare: română și maghiară.  
(3) Activitatea școlii este susținută de organizațiile non guvernamentale Fundația 
Educație pentru Libertate (FEPL) și Asociația pentru Promovarea Pedagogiei 
Waldorf (AW). 
(4) La Liceul Waldorf  se pot înscrie elevi având orice domiciliu; Liceul Waldorf  nu 
are circumscripție școlară. 
(5) Liceul Waldorf  este organizat conform organigramei din Anexa 1. 
 

CAPITOLUL 2:  Organizarea programului școlar 

  
Art. 10. (1) Anul școlar începe la 1 septembrie și se încheie la 31 august din anul 
calendaristic următor.  
(2) Structura anului școlar, respectiv perioadele de desfășurare a cursurilor, a 
vacanțelor și a sesiunilor de examene naționale se stabilesc prin ordin al Ministrului 
Educației și Cercetării. Aceste date vor fi comunicate elevilor și părinților, tutorilor sau 
susținătorilor legali ai acestora.  
(3) În situații obiective, cum ar fi: epidemii, intemperii, calamități naturale etc., 
cursurile școlare pot fi suspendate pe o perioadă determinată.  
(4) Suspendarea cursurilor se poate face, după caz:  
a. La nivelul Liceului Waldorf, la cererea directorului, în baza hotărârii Consiliului de 
Administrație, după consultarea reprezentanților organizațiilor sindicale și ai 
părinților, cu aprobarea inspectorului școlar general;  
b. La nivelul grupurilor de unități de învățământ din județ, la cererea inspectorului 
școlar general, după consultarea reprezentanților organizațiilor sindicale, cu 
aprobarea ministerului; 
c. La nivel regional sau național, prin ordin al ministrului educației ca urmare a 
hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, repectiv Comitetului 
Național pentru Situații de Urgență.  
(5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a 
programei școlare până la sfârșitul semestrului, respectiv al anului școlar, stabilite de 
Consiliul de Administrație al şcolii și comunicate instituției care a aprobat 
suspendarea cursurilor.  
(6) În situaţii excepţionale, ministrul educaţiei şi cercetării poate emite instrucţiuni şi 
cu alte măsuri specifice în vederea continuării procesului educaţional. 
(7) Reluarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a antepreşcolarilor, 
preşcolarilor şi a elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar se realizează cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare. 
(8) În situaţii excepţionale, inclusiv pe perioada declarării stării de urgenţă/alertă, 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării elaborează şi aprobă, prin ordin al ministrului, 
metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a activităţilor prin intermediul 
tehnologiei şi al internetului. 
(9) în cazul în care învățământul se desfășoară în sistem online, organizarea 
programului se face respectând legislația și procedura de la Anexa nr. 26. 
Art. 11. (1) În perioada vacanțelor, în Liceul Waldorf se pot organiza activități 
educative cu copiii, cu avizul direcției de sănătate publică.  
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(2) Activitățile desfășurate în Liceul Waldorf se pot face cu sprijinul ONG-urile 
partenere Fundația Educație pentru Libertate sau/și Asociația pentru promovarea 
pedagogiei  Waldorf. 
Art. 12. (1) Liceul Waldorf  organizează cursurile pentru învățământul primar, 
gimnazial și liceal după cum urmează: 
- Programul școlar începe la ora 8 de regulă, cu un curs principal care durează 
110 minute (două ore fără pauză) unde se include partea ritmică și în care se 
studiază o materie principală; materiile principale sunt stabilite prin OMEN nr. 
4825/28.10.2014, OMEC 5290/28.12.2001 și OMEN 5393/2000 predate în epoci de 
2-4 săptămâni, în funcție de numărul de ore alocat disciplinei. În cazuri bine 
întemeiate cursul de bază se poate desfăşura de la ora 12.25 (Epocă întoarsă).  
- Lecția de la cursul principal este urmată de o pauză de 20 min.  
- După cursul principal ziua continuă cu alte materii programate periodic și 
urmează unui model ritmic; aceste ore au durata de 50 de minute.  
- epocile întoarse se exclud la învățământul primar și se limitează cât se poate de 
mult la clasele a V-a  
(2) Programul cursurilor pentru învățământul primar, gimnazial și liceal este 
următorul: 
   

ORE CURSURI PAUZE 

8.00 – 9.50 CURS PRINCIPAL (EPOCĂ) 9.50 – 10.10 

10.10 – 11.00 ORE DE APLICAȚII 11.00-11.10 

11.10 – 12.00 ORE DE APLICAȚII 12.00 -12.25 

12.25 – 13.15 ORE DE APLICAȚII 13.15 – 13.25 

13.25 – 14.15 ORE DE APLICAȚII 14.15 – 14.25 

14.25 – 15.15 ORE DE APLICAȚII  

 
 (3) Orarul cursurilor principale şi a orelor de exerciţii se aprobă la începutul anului 
şcolar de către Consiliul de Administraţie şi poate fi modificat doar cu aprobarea 
directorului liceului sau cu o nouă decizie  a Consiliului de Administraţie. 
(4) În situații speciale cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii 
excepţionale, pe o perioadă determinată, durata orelor de curs și a pauzelor poate fi 
modificată, la propunerea motivată a directorului, prin hotărârea Consiliului de 
Administrație al unității de învățământ și cu aprobarea Inspectoratului Școlar.  
Art. 13. (1) Cursul de bază este format din trei părți:  
parte ritmică – joc, mișcare, cântat, recitat  
predare efectivă  
parte narativă - povestire. 
(2) Cele trei componente ale cursului de bază diferă ca durată și conținut în funcție 
de particularitățile vârstei. 
(3)  Cursul principal (110 minute) este echivalat cu 12 ore pe săptămână la clasa 
pregătitoare astfel: 10 ore curs de bază, o oră muzică și o oră joc și mișcare. 
(4) Cursul principal (110 minute) este echivalat cu 12 ore pe săptămână la ciclul 
primar, clasele I-IV (45 minute ora) astfel: 11 ore curs de bază și o oră de muzică 
(5) Cursul principal (110 minute) este echivalat cu 11 ore pe săptămână la ciclul 
gimnazial și liceal (50 minute ora). 
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(6) Orele de aplicații durează 30-35 minute la clasa pregătitoare și clasa I, 45 minute 
la clasele a II-a, a III-a și a IV-a, restul timpului fiind destinat activităților liber alese, 
recreative. La clasele de gimnaziu și liceu ora de aplicații durează 50 de minute. 
Art. 14.  (1) Liceul Waldorf  colaborează cu FEPL pentru organizarea activităților 
de tipul after school. Activitățile se organizează, la cererea părinților, prin hotărârea 
Consiliului de Administrație, în afara orelor de curs, prin programul „Școala după 
școală” şi prin programul de activităţi educative Leonardo. 
(2) Programul „Școala după școală” se organizează în baza metodologiei aprobate 
prin ordin al ministrului educației și cercetării.  
(3) Programul „Școala după școală” funcţionează după un regulament propriu care 
se revizuieşte anual şi care are la bază legislaţia în vigoare precum şi specificul 
şcolii. 
(4) Programul Leonardo funcționează pe bază de parteneriate cu diverse persoane 
fizice autorizate sau instituții. Programului Leonardo are un regulament propriu 
constituit după pedagogia şi  specificul școlii, regulament integrat în regulamentul 
programului „Școala după școală”. 
Art. 15. (1) Liceul Waldorf  organizează cursurile pentru învățământul preșcolar 
între orele 8 – 17, după următorul program: 
- Între orele 8-12 activitate la grupă 
- Între 12-13.30 servirea mesei 
- Între 13.30-15.00 somnul de după-amiază 
- Între 15.00-17.00 activități la grupă 
(2) În afara acestui program, copiii vor fi supravegheați de către personalul 
nedidactic (îngrijitoare) dar nu mai devreme de ora 7.30 și nici mai târziu de ora 
17.15. 
Art. 16.  (1) Programul directorului/ directorului adjunct este  
Luni - Joi 8.00 – 16.30 

Vineri 8.00 – 14.00 
Program cu publicul Luni 12.00 – 14.00- director adjunct Szabo Maria 
 Marți 12.00-14.00 – director Grigorovici Mariana 
(2) Programul serviciului secretariat- contabilitate este  
- Luni – Joi 8.00-16.30 
- Vineri 8.00 - 14.00 
Programul cu publicul zilnic între orele 8:00-9:00 şi 12.00 – 14.00 
(3) Administratorul de patrimoniu își desfășoară activitatea între 7.00 -15.00 astfel: 
Luni, Miercuri – la sediul central, cartierul Zorilor, str. S. Celibidache nr. 8-12 
Marți, Joi, Vineri – la sediul Grădiniței Waldorf, de pe str. Anatole France nr.14 
 (4) Programul personalului nedidactic se stabilește pe ture, în funcție de sectorul de 
lucru.  

 

CAPITOLUL 3:  Formațiunile de studiu  

 
Art. 17. (1) În Liceul Waldorf  formațiunile de lucru cuprind grupe de grădiniţă, 
clase pregătitoare, clase primare, clase gimnaziale și liceale constituite, la 
propunerea directorului, prin hotărârea Consiliului de Administrație, conform 
prevederilor legale.  
(2) Conform specificului pedagogiei Waldorf, grupele de grădiniță se constituie din 
copii având vârste între 3 și 5 ani, echilibrate din punctul de vedere al vârstei și al 
sexului. 
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(3) Efectivele formațiunilor de studiu în învățământul preuniversitar se constituie 
conform prevederilor legale.  
(4) În situații excepționale, pe baza unei justificări corespunzătoare, Liceul Waldorf  
va organiza formațiuni de studiu sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu 
aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar. În această situație, 
Consiliul de Administrație are posibilitatea de a consulta și consiliul clasei/grupei, în 
vederea luării deciziei.  
 

TITLUL III:  MANAGEMENTUL LICEULUI WALDORF 

CAPITOLUL 1:  Dispoziții generale 

 

Art. 18. (1) Managementul Liceului Waldorf se realizează pe principiul conducerii 
colegiale. Acest principiu presupune următoarea structură:  
- În plan educativ forul decizional este Consiliul Profesoral 
- În plan administrativ forul decizional este Consiliul de Administrație. 
(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea unității de învățământ se 
consultă, după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, 
reprezentanții organizațiilor sindicale (SLIPC), consiliul reprezentativ al părinților, 
și/sau asociația părinților, consiliul școlar al elevilor, autoritățile administrației publice 
locale, precum și cu reprezentanții operatorilor economici implicați în susținerea 
învățământului și/sau în desfășurarea instruirii practice a elevilor. 
(3) Consultanţa şi asistenţa juridică se asigură, la cererea directorului, de către 
inspectoratul şcolar, prin consilierul juridic. 
Art. 19.  Consiliul Profesoral este alcătuit din toate cadrele didactice care predau 
în grădiniță și școală și acesta ia toate deciziile privitoare la activitatea pedagogică. 
 

CAPITOLUL 2:  Consiliul de Administrație 

 

Art. 20. (1) Consiliul de Administrație este alcătuit din 13 membri: directorul, 
directorul adjunct, 4 cadre didactice, 3 părinți, un reprezentant al Primarului și 
3 reprezentanţi ai Consiliului Local dintre care unul din partea Fundaţiei Educaţie 
pentru Libertate și unul din partea Asociației pentru Promovarea Pedagogiei Waldorf. 
În funcție de problematica discutată, reprezentanții liceului pot invita la ședința 
Consiliului de Administrație și alți reprezentanți ai administrației publice locale, 
specialiști și agenți economici, cu rol de observatori. 
(2) Se recomandă ca cele patru cadre didactice care compun Consiliul de 
Administraţie al Liceului Waldorf să cuprindă dascăli care predau la toate ciclurile de 
învățământ: preșcolar (reprezentant structură), primar, gimnaziu, liceu. 
(3) Reprezentarea pe etnii a Consiliului de Administrație se face proporțional cu 
numărul de clase cu limba de predare în limba respectivă. În anul școlar 2020-2021 
din consiliul de administrație al Liceului Waldorf fac parte 8 persoane de naționalitate 
română și 5 de naționalitate maghiară.  
(2) La şedinţele Consiliului de Administraţie este invitat şi preşedintele sindicatului 
din şcoală, care are calitatea de observator. 
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(3)  La şedinţele Consiliului de Administraţie la care se dezbat problematici privind 
elevii este invitat și reprezentantul elevilor desemnat de Consiliului Elevilor, care are 
statut de observator. 
Art. 21. (1) Reprezentanții părinților se aleg anual de către consiliul părinților în 
conformitate cu regulamentul consiliului reprezentativ al părinților. 
(2) Reprezentantul elevilor se alege anual de către Consiliul Elevilor dintre elevii care 
învață la ciclul liceal în conformitate cu regulamentul Consiliului Elevilor. 
Art. 22. (1) Prezența membrilor la ședințele Consiliului de Administrație este 
obligatorie. 
(2) Directorul liceului este președintele Consiliului de Administrație. 
Art. 23. (1) Consiliul de Administrație se întrunește odată pe lună și ori de câte ori 
este nevoie, la convocarea președintelui CA sau a 2/3 din membrii acestuia.  
(2) Membrii CA, observatorii și invitații sunt convocați cu cel puțin 72 de ore înainte 
de începerea ședinței ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi și documentele ce 
urmează să fie discutate. În cazul ședințelor extraordinare convocarea se face cu cel 
puțin 24 de ore înainte. Procedura de convocare se consideră îndeplinită dacă s-a 
realizat prin e-mail sau prin convocator sub semnătura. 
(3) Întâlnirile Consiliului de Administrație se pot desfășura față în față sau on-line, pe 
platforma liceului. 
Art. 24. (1) Consiliul de Administrație funcționează pe baza OMEN 4619/2014 cu 
modificările ulterioare apărute în OMEN 3160/2017 

(2) Consiliul de administraţie este legal întrunit în şedinţă în prezenţa a cel puţin 

jumătate plus unu din totalul membrilor acestuia (8 membri).  

(3) Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu votul a cel puţin 2/3 dintre 

membrii prezenţi, cu excepţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.  

(4) Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea 

disciplinară şi disponibilizarea personalului se iau la nivelul unităţii de învăţământ de 

către consiliul de administraţie, cu votul a 2/3 din totalul membrilor consiliului de 

administraţie (9 membri).  

(5) Hotărârile privind bugetul şi patrimoniul unităţii de învăţământ se iau cu 

majoritatea din totalul membrilor consiliului de administraţie (8 membri).  

(6) Hotărârile consiliului de administraţie care vizează personalul din unitate, cum ar 

fi procedurile pentru ocuparea posturilor, restrângerea de activitate, acordarea 

calificativelor, aplicarea de sancţiuni şi altele asemenea, se iau prin vot secret.  

(7) Directorul Liceului Waldorf emite deciziile conform hotărârilor Consiliului de 

Administraţie. Lipsa cvorumului de şedinţă şi/sau cvorumului de vot conduce la 

nulitatea hotărârilor luate în şedinţa respectivă.  

(8) Membrii consiliului de administraţie care se află în conflict de interese nu 

participă la vot.  

Art. 25. La şedinţele consiliului de administraţie participă de drept reprezentanţii 
organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ 
preuniversitar din unitatea de învăţământ, cu statut de observatori. Preşedintele 
consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentanţii organizaţiilor 
sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din 
unitatea de învăţământ la toate şedinţele consiliului de administraţie. 
Art. 26. Consiliul de Administrație are următoarele atribuții principale: 
a. îşi asumă, alături de director, răspunderea publică pentru performanţele unităţii de 
învăţământ; 



Regulament de organizare şi funcţionare 

Liceul  Waldorf Cluj Napoca 13/121 

b. dezbate și aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii 
de învăţământ; 
c. adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de 
învăţământ; 
d. stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţi; 
e. dezbate și aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, 
precum şi schema de personal administrativ; 
f. dezbate și aprobă curriculumul la decizia şcolii la propunerea consiliului profesoral 
g.  aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice la propunerea 
consiliului profesoral; 
h. realizează evaluarea performanţelor profesionale ale cadrelor didactice, ale 
cadrelor didactice auxiliare şi ale personalului administrativ; 
i. desemnează coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 
extraşcolare 
j. aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor; 
k. aprobă orarul unităţii de învăţământ; 
l. aprobă acordarea burselor școlare 
m. aprobă, lunar, decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice, în baza 
solicitării acestora 
n. aprobă proceduri elaborate la nivelul instituției 
o. aprobă extinderea activității cu elevii, după orele de curs prin programul ”Școală 
după școală” 
p. Stabilește componența și atribuțiile comisiilor pe domenii de activitate din școală 
q. Organizează concursul pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare și 
nedidactice, aprobă comisiile de concurs constituite în acest sens 
r. îndeplinește atribuțiile de încadrare și mobilitate a personalului didactic de predare 
prevăzute în Metodologia de mișcare a personalului didactic în învățământul 
preuniversitar 
s. aprobă cererile de solicitare a  avizului de predare în alternativa Waldorf pentru 
cadrele didactice netitulare, care îndeplinesc condițiile cerute de Federația Waldorf 
din România. 
t. particularizează, la nivelul unităţii de învăţământ, contractul educaţional tip, 

aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, în care sunt înscrise drepturile şi 

obligaţiile reciproce ale unităţii de învăţământ şi ale părinţilor, în momentul înscrierii 

antepreşcolarilor, preşcolarilor sau a elevilor 

u. aprobă fişa individuală a postului pentru fiecare salariat, care constituie anexă la 

contractul individual de muncă, şi o revizuieşte, după caz;  

v. aprobă perioadele de efectuare a concediului de odihnă al tuturor salariaţilor 

unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza cererilor individuale scrise ale 

acestora, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză, ţinând cont de 

calendarul activităţilor unităţii de învăţământ şi al examenelor naţionale;  

w. aprobă concediile salariaţilor din unitatea de învăţământ, conform reglementărilor 

legale în vigoare, contractelor colective de muncă aplicabile şi regulamentului intern;  

x. îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind răspunderea 

disciplinară a elevilor, personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic 

din unitatea de învăţământ; 

y. aprobă, în condiţiile legii, pensionarea personalului din unitatea de învăţământ; 

z. sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale personalului unităţii, 
conform legii; 
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aa. propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ cu votul a 2/3 

dintre membrii consiliului de administraţie al liceului (9 voturi) sau la propunerea 

consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membrii acestuia, şi comunică propunerea 

inspectoratului şcolar; 

Art. 27.  (1) Consiliul de Administrație poate invita cadre didactice sau nedidactice 
sau alte persoane competente pentru consultanță pe diferite domenii. 
(2) Consiliul de Administrație poate consulta Consiliul Profesoral în vederea luării 
unor decizii 
(3) La ședințele Consiliului de Administrație sunt invitați, fără drept de vot, 
reprezentantul sindicatului SLIPC și reprezentantul Consiliului Elevilor. 
 

CAPITOLUL 3:  Directorul și directorul adjunct 

 
Art. 28. (1) Directorul exercită conducerea executivă a unității, în conformitate cu 
legislația privind învățământul în vigoare precum și cu hotărârile Consiliului de 
Administrație 

 (2) Funcția de director se ocupă, conform legii, prin concurs public, susținut de către 

cadre didactice titulare, membre ale corpului național de experți în management 

educațional. Concursul pentru ocuparea funcției de director se organizează conform 

metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației șicercetării. 

(3) În Liceul Waldorf, unul dintre directori va fi un cadru didactic din rândul minorității 
maghiare. Respectarea criteriilor de competență profesională este obligatorie. 
 (4) Directorul sau directorul adjunct al Liceului Waldorf poate fi eliberat din funcție la 
propunerea motivată a consiliului de administrație al inspectoratului școlar, la 
propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administrație al unității de învățământ 
(9 membri) sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. În 
această ultimă situație este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul 
școlar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administrație al 
inspectoratului școlar. În funcție de hotărârea consiliului de administrație al 
inspectoratului școlar, inspectorul școlar general emite decizia de eliberare din 
funcție a directorului unității de învățământ. 
 (5) În cazul vacantării funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de 
învățământ, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, 
dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, de un cadru didactic titular, numit prin 
detașare în interesul învățământului, prin decizia inspectorului școlar general, în 
baza avizului consiliului de administrație al inspectoratului școlar și cu acordul scris 
al persoanelor solicitate. 
Art. 29. (1) În exercitarea funcției de conducere executivă, directorul are următoarele 
atribuții: 
a) este reprezentantul legal al unității de învățământ și realizează conducerea 

executivă a  acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educațională; 

c) răspunde de aplicarea legislației în vigoare, la nivelul unității de învățământ; 

d) asigură corelarea obiectivelor specifice unității de învățământ cu cele stabilite la 

nivel național și local; 

e) coordonează procesul de obținere a autorizațiilor și avizelor legale necesare 

funcționării unității de învățământ; 
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f) asigură aplicarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă; 

g) încheie parteneriate cu agenții economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

h) prezintă, anual, un raport asupra calității educației în unitatea de învățământ pe 

care o conduce, întocmit de Comisia de evaluare și asigurare a calității; raportul este 

prezentat în fața consiliului de administrație, a consiliului profesoral, comitetului 

reprezentativ al părinților/asociației de părinți și este adus la cunoștința autorităților 

administrației publice locale și a inspectoratului școlar și este postat pe siteul liceului. 

(2) În exercitarea funcției de ordonator de credite, directorul are următoarele atribuții: 

a) propune în consiliul de administrație, spre aprobare, proiectul de buget și raportul 

de execuție bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unității de învățământ; 

c) face demersuri pentru atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea 

prevederilor legale; 

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

materiale a unității de învățământ. 

(3) În exercitarea funcției de angajator, directorul are următoarele atribuții: 

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

b) întocmește, conform legii, fișele posturilor pentru personalul din subordine;  

c) răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din unitate 

d) propune consiliului de administrație vacantarea posturilor, organizarea 

concursurilor pe post și angajarea personalului; 

e) aplică prevederile metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din 

învățământul preuniversitar, precum și de alte acte normative elaborate de minister. 

(4) Alte atribuții ale directorului sunt: 

a) propune inspectoratului școlar, spre aprobare, proiectul planului de școlarizare, 

avizat de consiliul de administrație; 

b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaționale a unității de 

învățământ și o propune spre aprobare consiliului de administrație; 

c) coordonează și răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul național 

de indicatori pentru educație, pe care le transmite inspectoratului școlar și răspunde 

de introducerea datelor în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România 

(SIIIR); 

d) propune consiliului de administrație, spre aprobare, Regulamentul Intern și 

Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului Waldorf Cluj Napoca; 

e) stabilește componența formațiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administrație; 

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

schema de personal didactic auxiliar și nedidactic și le supune, spre aprobare, 

consiliului de administrație; 

g) numește, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administrație,  profesorii diriginți la clase, precum și coordonatorul pentru proiecte și 

programe educative școlare și extrașcolare; 
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h) numește cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua 

atribuțiile profesorului diriginte, în condițiile în care acesta este indisponibil pentru o 

perioadă de timp,  din motive obiective; 

i)  numește, în baza hotărârii consiliului de administrație, coordonatorul structurii 

Grădiniței cu program prelungit Waldorf, din rândul cadrelor didactice – de regulă,  

titulare – care își desfășoară activitatea în Grădinița cu program prelungit Waldorf; 

j)  stabilește, prin decizie, componența catedrelor și comisiilor din cadrul unității de 

învățământ,  în baza hotărârii consiliului de administrație; 

k) coordonează comisia de întocmire a orarului și îl propune spre aprobare 

consiliului de administrație; 

l) propune consiliului de administrație, spre aprobare, calendarul activităților 

educative al unității de învățământ; 

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

control și evaluare a tuturor activităților care se desfășoară în unitatea de învățământ 

și le supune spre  aprobare consiliului de administrație; 

n) asigură, prin șefii catedrelor responsabilul  comisiei de curriculum, aplicarea 

planului de învățământ, a programelor școlare și a metodologiei privind evaluarea 

rezultatelor școlare; 

o) controlează, cu sprijinul șefilor de catedră, calitatea procesului instructiv-

educativ, prin verificarea documentelor, prin asistențe la ore și prin participări la 

diverse activități educative extracurriculare și extrașcolare; 

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

q) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante și sprijină integrarea 

acestora în colectivul unității de învățământ; 

r) aprobă asistența la orele de curs sau la activități educative școlare/extrașcolare, 

a șefilor de catedră/responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare; 

s) consemnează zilnic în condica de prezență absențele și întârzierile la orele de 

curs ale personalului didactic de predare și instruire practică, precum și întârzierile 

personalului didactic auxiliar și nedidactic, de la programul de lucru; 

t) își asumă, alături de consiliul de administrație, răspunderea publică pentru 

performanțele unității de învățământ pe care o conduce; 

u) numește și controlează personalul care răspunde de ștampila unității de 

învățământ; 

v) asigură arhivarea documentelor oficiale și școlare: 

w)  răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea și 

gestionarea actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, 

anularea, completarea,  modificarea, rectificarea și gestionarea documentelor de 

evidență școlară; 

x) aprobă procedura de acces în unitatea de învățământ, vizitarea unității de 

învățământ de către persoane din afara unității, inclusiv de către reprezentanți ai 

mass-mediei. Fac excepție de la această prevedere reprezentanții instituțiilor cu 

drept de îndrumare și control asupra unităților de învățământ, precum și persoanele 

care participă la procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de 

învățământ. 
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y) aprobă postarea afișelor publicitare sau de alt tip la sediul unității prin aplicarea 

semnăturii și a ștampilei; 

z) asigură implementarea hotărârilor consiliului de administrație 

aa) propune spre aprobare consiliului de administrație suspendarea cursurilor la 

nivelul unor formațiuni de studiu sau la nivelul întregii unități în situații obiective, cum 

ar fi epidemii, intemperii, calamități sau alte situații excepționale. 

(5) Directorul îndeplinește alte atribuții stabilite de către consiliul de administrație, 

potrivit legii,  precum și orice alte atribuții rezultând din prevederile legale în vigoare 

și contractele colective muncă aplicabile. 

(6) Pentru realizarea atribuțiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanții 

organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ 

preuniversitar din unitatea de învățământ și/sau, după caz, cu reprezentanții 

salariaților din unitatea de învățământ, în conformitate cu prevederile legale. 

(7) Directorul adjunct își desfășoară activitatea în baza unui contract educațional și 

îndeplinește atribuțiile prevăzute în fișa postului pe care o semnează cu ISJ. 

(8) În lipsă, directorul are obligația de a delega atribuțiile către directorul adjunct sau 

către un alt cadru didactic, membru al consiliului de administrație. Neîndeplinirea 

acestei obligații constituie abatere disciplinară și se sancționează conform legii. 

Art. 30. În exercitarea atribuțiilor și a responsabilităților stabilite directorul emite 
decizii și note de serviciu.  
Art. 31. Drepturile și obligațiile directorului unității de învățământ sunt cele 
prevăzute de legislația în vigoare, de prezentul Regulament și de contractul colectiv 
de muncă aplicabil. 
Art. 32. (1) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de 
către inspectorul școlar general. 
(2) În lipsa directorului, atribuțiile acestuia vor fi preluate, prin delegație, de către 
directorul adjunct sau de către alt cadru didactic membru al Consiliului de 
Administrație cu obligativitatea anunțării Inspectoratului școlar. 
(3) Perioada concediului anual de odihnă al directorului adjunct se aprobă de către 
directorul Liceului Waldorf. 
 

TITLUL IV:  PERSONALUL LICEULUI WALDORF 

CAPITOLUL 1:  Dispoziții generale  

Art. 33. (1) În Liceul Waldorf , personalul este format din personal didactic, care 
poate fi didactic de conducere, didactic de predare, didactic auxiliar și personal 
nedidactic.  
(2) Selecția personalului didactic și a celui nedidactic din Liceul Waldorf  se face prin 
concurs / examen, conform normelor specifice.  
(3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic în Liceul 
Waldorf  se realizează prin încheierea contractului individual de muncă cu unitatea 
de învățământ, prin reprezentantul său legal.  
Art. 34. (1) Competențele, responsabilitățile, drepturile și obligațiile personalului 
sunt cele reglementate de legislația în vigoare.  
(2) Personalul din învățământul preuniversitar trebuie să îndeplinească condițiile de 
studii cerute pentru postul ocupat și să fie apt din punct de vedere medical.  
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Art. 35. Personalul din Liceul Waldorf  trebuie să aibă o ținută morală demnă, în 
concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentație 
decentă și un comportament responsabil.  
Art. 36. Personalului din Liceul Waldorf îi este interzis să desfășoare acțiuni de 
natură să afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a 
acestuia.  
Art. 37. Personalului din Liceul Waldorf îi este interzis să aplice pedepse 
corporale, precum și să agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii și/sau colegii.  
Art. 38. Personalul din Liceul Waldorf are obligația de a veghea la siguranța 
elevilor, în incinta unității de învățământ, pe parcursul desfășurării programului școlar 
și a activităților extracurriculare / extrașcolare.  
Art. 39. Personalul din Liceul Waldorf are obligația să sesizeze, după caz, 
instituțiile publice de asistență socială / educațională specializată, direcția generală 
de asistență socială și protecția copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor 
copilului / elevului, inclusiv în legătură cu aspecte care îi afectează demnitatea, 
integritatea fizică și psihică.  
Art. 40. (1) Structura de personal și organizarea acestuia se stabilesc prin 
organigramă, prin statele de funcții și prin proiectul de încadrare al Liceului Waldorf. 
(2) Prin organigrama unității se stabilesc: structura de conducere și ierarhia internă, 
organismele consultative, catedrele, comisiile și celelalte colective de lucru, 
compartimentele de specialitate sau alte structuri funcționale prevăzute de legislația 
în vigoare.  
Art. 41. Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an școlar, 
se aprobă de către consiliul de administrație și se înregistrează ca document oficial 
la secretariatul școlii.(Anexa nr.1)  
Art. 42. (1) Personalul didactic de predare este organizat în catedre și comisii 
(grupe) de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în 
vigoare și cu prevederile prezentului regulament. (Anexa nr. 2) 

(2) Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului Waldorf cuprinde prevederi 
specifice referitoare la organizarea și funcționarea catedrelor și a comisiilor.  
Art. 43. (1) Personalul didactic auxiliar este organizat în compartimente de 
specialitate care se află în subordinea directorului, în conformitate cu organigrama 
unității de învățământ.  
(2) La nivelul Liceului Waldorf, funcționează următoarele compartimente de 
specialitate: secretariat, financiar-contabil, administrativ. În școală funcționează un 
cabinet medical și unul psihologic. 

CAPITOLUL 2:  Personalul didactic  

Art. 44. Personalul didactic are drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în 
vigoare și de contractele colective de muncă aplicabile.  
Art. 45. Pentru încadrarea și menținerea într-o funcție didactică de conducere, de 
predare și instruire practică sau într-o funcție didactică auxiliară, personalul didactic 
are obligația să prezinte un certificat medical, eliberat pe un formular specific, 
elaborat de Ministerul Educației Și Cercetării și Ministerul Sănătății.  
Art. 46. (1) Încadrarea personalului didactic într-o școală Waldorf este 
condiționată de obținerea avizului de funcționare în alternativa Waldorf. 
(2) Avizul de funcționare în alternativa Waldorf se emite de către Federația Waldorf 
din România la cererea conducerii instituției de învățământ. 
(3) Consiliul de Administrație al Liceului Waldorf solicită aviz Waldorf doar pentru 
persoanele care fac dovada parcurgerii unui curs de specializare în pedagogia 
Waldorf precum și a dovedirii unor abilități de predare în această pedagogie. 
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Art. 47. (1) Personalul didactic are obligația de a participa la activități de formare 
continuă, în condițiile legii și cele specifice alternativei pedagogiei Waldorf.  
(2) Personalul didactic din Liceul Waldorf are obligația participării la cursuri de 
formare specifice alternativei Waldorf cel puțin odată la trei ani. 
(3) Nerespectarea atribuțiilor prevăzute în (2) poate duce la diminuarea calificativului 
anual. 
Art. 48. Se interzice personalului didactic de predare să condiționeze evaluarea 
elevilor sau calitatea prestației didactice la clasă de obținerea oricărui tip de avantaje 
de la elevi sau de la reprezentanții legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de 
organele abilitate, se sancționează conform legii.  
Art. 49. Cadrele didactice au următoarele atribuții prevăzute de fișa postului: 
a) Elaborarea documentelor de proiectare conform reglementărilor în vigoare 
(planificarea materiei la fiecare materie/ clasă, planuri de lecție la fiecare oră pentru 
debutanți, caietul educatoarei etc) 
b) Organizarea şi dirijarea activităţilor de predare –învăţare inclusiv a celor realizate 
online conform metodologiei 
c) Elaborarea propunerilor şi conţinuturilor curriculumului la decizia şcolii (CDŞ) 
d) Eficientizarea relaţiei profesor/familie 
e) Organizarea, coordonarea sau/şi implementarea activităţilor extracurriculare 
f) Implicarea în acţiuni de promovarea a imaginii şcolii prin activităţi de parteneriat 
cu diferite instituţii publice şi de cultură 
g) Elaborarea și administrarea instrumentelor de evaluare 
h) Aprecierea calitativă și cantitativă şi calitativă a rezultatelor elevilor 
i) Notarea, interpretarea şi comunicarea rezultatelor evaluării în cataloage precum 
și în sistem Waldorf prin scrierea certificatelor de final de an. 
j) Coordonarea şi completarea la timp a certificatelor Waldorf ale elevilor 
k) Organizarea, coordonarea şi monitorizarea colectivelor de elevi 
l) Elaborarea de norme specifice clasei la care predă sau/şi este diriginte 
m) Gestionarea situaţiilor conflictuale în relaţiile profesori-elevi, elevi-elevi, profesor-
familie 
n) Tratarea diferenţiată a elevilor, în funcţie de nevoile lor specifice 
o) Comunicarea profesor–elevi, utilizarea feedback-ului bidirecţional în comunicare 
p) Asigurarea suplinirii cadrelor didactice aflate în imposibilitate de a-și efectua 
munca atunci când situația o cere 
q) Participarea la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea 
învățătorului / institutorului / profesorului pentru învățământul primar / profesorului 
diriginte sau a cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei 
r) Implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiilor şi grupelor de 
lucru din care face parte 
s) Implicarea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor 
t) Realizarea la termen a îndatoririlor administrative: consemnările în condică, 
completarea catalogului, înscriere în registru matricol,  înmânarea certificatelor 
Waldorf, predarea cataloagelor şi a altor documente şcolare  
u) Respectarea codul etic-profesional ataşat fişei postului.  
v) Participarea la desfăşurarea activităţii şi întocmirea dosarelor comisiilor din care 
face parte 
Art. 50. (1) În Liceul Waldorf se organizează permanent suplinirea cadrelor 
didactice aflate în imposibilitate de a intra la clasă din motive obiective. 
(2) Orarul suplinirilor este întocmit de comisia de orar și se aprobă odată cu 
aprobarea orarului. 
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(3) Programul de supliniri nu intră în norma didactică. Profesorul care este programat 
la suplinire trebuie să fie prezent în școală și să suplinească în caz de nevoie. 
Art. 51. (1) În Liceul Waldorf se organizează permanent, pe durata desfășurării 
cursurilor, serviciul pe școală al cadrelor didactice, în zilele în care acestea au mai 
puține ore de curs.  
(2) Numărul și atribuțiile profesorilor de serviciu se vor stabili în funcție de 
dimensiunea perimetrului școlar, de numărul elevilor și de activitățile specifice care 
se organizează în școală.  
(3) Programul serviciului pe școală se aprobă la începutul anului în Consiliul de 
Administrație și poate fi modificat doar în caz de forță majoră cu aprobarea 
directorului sau prin decizia Consiliului de Administrație. 
Art. 52. (1) În funcție de sectorul în care își desfășoară serviciul, principalele 
atribuții ale profesorului de serviciu sunt: 
a. Răspunde de întreaga activitate din zona în care îşi desfăşoară serviciul 
b. Asigură intrarea şi ieşirea corespunzătoare a elevilor din clase şi din şcoală. 
c. Supraveghează comportamentul elevilor pe parcursul pauzelor și acționează cu 
fermitate, dar fără agresiune în cazul în care situația o cere; 
d. Verifică grupurile sanitare din spaţiul în care îşi desfăşoară serviciul pentru a 
preîntâmpina situaţii care contravin comportamentelor în limite normale și a 
regulamentului şcolii. 
e. Urmăreşte întreţinerea bazei tehnico-materiale a şcolii şi propune măsurile 
necesare în cazul deteriorării acesteia. 
f. Nu permite intrarea persoanelor străine în şcoală sau în cancelarie. 
g. Semnalează prompt faptele care deranjează procesul de învăţământ, pun în 
pericol securitatea elevilor şi a cadrelor didactice sau pot declanşa incendii. 
h. Urmăreşte ca portarul să sune la timp de intrare şi de ieşire, potrivit programului 
stabilit. 
i. Programul serviciului pe şcoală se stabileşte în afara normei didactice. 
j. Profesorii din Liceul Waldorf au obligaţia de a-i suplini pe colegii absenţi în 
efectuarea serviciului pe școală, la solicitarea membrilor comisiei de orar. 
(2) Programarea serviciului pe școală prevede zilnic un dascăl responsabil pentru 
întocmirea procesului verbal de constatare a evenimentelor petrecute în timpul 
pauzelor. În cazul în care nu au fost evenimente deosebite în ziua respectivă se va 
consemna in registrul de incidente ”Nu s-au petrecut evenimente deosebite”. 
Procesul verbal se va încheia cu numele și semnătura celui care a consemnat. 
(3) Evenimentele deosebite se comunică în regim de urgență directorului și se 
consemnează în registrul de incidente. 
(4) Îndrumarul serviciului pe școală este prevăzut în Anexa nr. 3. 
Art. 53. (1) Cadrele didactice care predau în Liceul Waldorf au programată 
săptămânal o oră de consiliere părinți. Ora de consiliere a părinților nu intră în norma 
didactică, dar face parte din sarcinile de serviciu și se consemnează în condică. 
(2) Programarea orelor de  consiliere cu  părinții a cadrelor didactice este postată  pe 
siteul liceului la începutul fiecărui an. 
(3) Pentru a beneficia de consiliere, părinții solicită cu cel puțin 24 de ore înainte, 
telefonic sau prin intermediul e-mailului o întâlnire cu cadrul didactic specificând și 
tema care se dorește a fi discutată. 
Art. 54. În cazuri excepționale  în care învățământul se desfășoară on-line, cadrul 
didactic folosește în acest scop platforma educațională pusă la dispoziție de către 
conducerea liceului Waldorf respectând întocmai legislația. 
Art. 55. În cazul în care predarea se desfășoară online, educatoarea/învățătoarea/ 
dirigintele are următoarele atribuții: 
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a) informează elevii şi părinţii acestora despre modalitatea de organizare a activităţii 
didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului în această perioadă, inclusiv cu 
privire la drepturile şi obligaţiile pe care le au;  
b) coordonează activitatea clasei şi colaborează cu celelalte cadre didactice în 
vederea asigurării continuităţii participării elevilor la activitatea de învăţare prin 
intermediul tehnologiei şi al internetului;  
c) participă la stabilirea platformelor, a aplicaţiilor şi a resurselor educaţionale 
deschise care se recomandă a fi utilizate în activitatea desfăşurată;  
d) transmit elevilor de la clasa pe care o coordonează programul stabilit la nivelul 
unităţii de învăţământ, precum şi alte informaţii relevante pentru facilitarea învăţării 
prin intermediul tehnologiei şi al internetului;  
e) oferă consiliere elevilor pentru participarea acestora la activităţile didactice prin 
intermediul tehnologiei şi al internetului;  
f) menţin comunicarea cu părinţii preşcolarilor/elevilor;  
g) intervin în soluţionarea unor situaţii specifice cu privire la desfăşurarea activităţii 
didactice în care sunt implicaţi preşcolarii/elevii grupei/clasei.  
Art. 56. În cazul în care predarea se desfășoară online, cadrele didactice au 
următoarele atribuții:  
a) proiectează şi realizează activităţile didactice din perspectiva principiilor 
curriculare şi a celor privind învăţarea prin intermediul tehnologiei şi al internetului; 
b) elaborează, adaptează, selectează resurse educaţionale deschise, sesiuni de 
învăţare pe platforme educaţionale, aplicaţii, precum şi alte categorii de resurse care 
pot fi utilizate;  
c) proiectează activităţile-suport pentru învăţarea prin intermediul tehnologiei şi al 
internetului;  
d) elaborează instrumente de evaluare aplicabile prin intermediul tehnologiei şi al 
internetului, pentru înregistrarea progresului preşcolarilor/elevilor;  
e) stabilesc împreună cu celelalte cadre didactice un program optim pentru predare-
învăţare-evaluare astfel încât să se respecte curba de efort a elevilor şi să se evite 
supraîncărcarea acestora cu sarcini de lucru. 
Art. 57. Fiecare cadru didactic are datoria de a-și întocmi portofoliu didactic. 
Conţinutul acestui portofoliu este detaliat în Anexa nr. 4 și are următoarea structură: 
a. Date personale 

b. Date cu privire la postul ocupat 
c. Curriculum  
d. Evaluare 

e. Formare continuă 

  

CAPITOLUL 3:  Personalul nedidactic  

 
Art. 58. (1) Personalul nedidactic își desfășoară activitatea în baza prevederilor 
Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
și ale contractelor colective de muncă aplicabile.  
(2) Organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice în 
Liceul Waldorf sunt coordonate de director. Consiliul de Administrație al unității de 
învățământ aprobă comisiile de concurs și validează rezultatele concursului.  
(3) Angajarea personalului nedidactic se face de către director, cu aprobarea 
consiliului de administrație, prin încheierea contractului individual de muncă.  
Art. 59. (1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată de către director.  
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(2) Programul personalului nedidactic se stabilește de către administratorul de 
patrimoniu potrivit nevoilor școlii și se aprobă de către director.  
(3) Administratorul de patrimoniu stabilește sectoarele de lucru ale personalului de 
îngrijire. În funcție de nevoile unității, directorul poate solicita administratorului de 
patrimoniu schimbarea acestor sectoare.  
(4) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte 
activități decât cele necesare unității de învățământ.  
(5) Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul 
compartimentului administrativ, desemnată de către director, trebuie să se 
îngrijească, în limita competențelor, de verificarea periodică a elementelor bazei 
materiale a unității de învățământ, în vederea asigurării securității copiilor / elevilor / 
personalului din unitate.  
 

CAPITOLUL 4:  Evaluarea personalului  

Art. 60.  (1) Evaluarea personalului didactic și didactic auxiliar se face conform 
legislației în vigoare în baza fișei de evaluare adusă la cunoștință la începutul anului 
școlar; 
(2) În conformitate cu prevederile legale, inspectoratele școlare realizează auditarea 
periodică a resursei umane din învățământul preuniversitar, în baza metodologiilor 
specifice.  
Art. 61. Evaluarea personalului nedidactic se face la sfârșitul anului calendaristic 
conform prevederilor legale și ale regulamentului intern, în baza fișei de evaluare. 
 

CAPITOLUL 5:  Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de 

învățământ  

Art. 62. Personalul didactic răspunde disciplinar conform Legii educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și a regulamentului de ordine 
interioară a unității. 
Art. 63. Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
și a regulamentului de ordine interioară a unității. 
 

TITLUL V:  ORGANISME FUNCȚIONALE ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE 

CADRELOR DIDACTICE  

CAPITOLUL 1:  Organisme funcționale la nivelul unității de învățământ  

SECȚIUNEA 1:  Consiliul profesoral  

Art. 64. (1) Consiliul Profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice care 
predau în Liceul Waldorf. 
(2) Consiliul profesoral al secției maghiare este format din toți dascălii care predau la 
secția maghiară 
(3) Consiliul profesoral al secției române este format din toți dascălii care predau la 
secția română 
(4) Consiliul Educatoarelor este format din toate educatoarele care predau la 
Grădinița Waldorf - structură și la Liceul Waldorf 
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Art. 65.  (1) Consiliul Profesoral și Consiliile pe Secții se întrunesc în fiecare joi de 
la ora 14.30 la ora 16.30, pe perioada anului școlar (cu excepția vacanțelor), 
alternativ, după un grafic aprobat la începutul anului școlar în Consiliul Profesoral. În 
cazuri bine justificate programarea inițială poate suporta modificări. 
(2) Ședințele trebuie pregătite din timp (lista pentru temele de dezbatere se transmite 
pe adresa de e-mail și se afișează de miercuri în sala profesorală), fiind conduse de 
către un cadru didactic numit președinte de ședință.  
(3) Cadrele didactice care predau la ambele secții vor participa alternativ la cele 
două consilii pe secții. 
(4) Educatoarele care sunt în tura de dimineață participă la Consiliile Profesorale. 
(5) Educatoarele de la ambele grădinițe se întrunesc în consiliul educatoarelor după 
o programare stabilită la începutul anului, joi de la ora 17.30. 
(6) Consiliile care cuprind în ordinea de zi probleme de mare importanță pentru liceu 
se programează în afara programului de predare a tuturor dascălilor. (se recomandă 
ora 17.30). 
Art. 66. (1) Personalul didactic de conducere și de predare are dreptul să participe 
la toate ședințele consiliilor profesorale din unitățile de învățământ unde își 
desfășoară activitatea și are obligația de a participa la ședințele consiliului profesoral 
din unitatea de învățământ unde declară, în scris, la începutul fiecărui an școlar, că 
are norma de bază. Absența nemotivată de la ședințele consiliului profesoral din 
unitatea de învățământ unde are norma de bază se consideră abatere disciplinară și 
se sancționează prin diminuarea punctajului fișei de evaluare și poate duce la 
diminuarea calificativului acordat anual. 
(2) Cvorumul necesar pentru întrunirea în ședință a Consiliului profesoral este de 2/3 
din numărul total al membrilor, cadre didactice de conducere, de predare și instruire 
practică, cu norma de bază în unitatea de învățământ (40 de dascăli în anul școlar 
2020-2021).  
(3) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puțin jumătate plus unu 
din numărul total al membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în unitate, și 
sunt obligatorii pentru personalul unității de învățământ, precum și pentru copii, 
elevi,părinți/tutori/reprezentanți legali. Modalitatea de vot se stabilește la începutul 
ședinței. 
(4) Participarea la ședințele Consiliului Profesoral sau Consiliului pe Secție este 
obligatorie. Absențele motivate se anunță în prealabil, la președintele ședinței. 
Absența nemotivată de la aceste ședințe se consideră abatere disciplinară, se 
sancționează prin diminuarea punctajului fișei de evaluare și poate duce la 
diminuarea calificativului acordat anual. 
Art. 67. (1) În vederea întrunirii numărului de voturi legal necesar, în condițiile 
prezentului regulament, dascălii pot să mandateze alt dascăl să voteze cu condiția 
întrunirii cvorumului de 2/3 din numărul total al dascălilor cu norma de bază în 
unitate. Mandatarea se face în scris, cu semnatură și trebuie să cuprindă explicit 
ordinea de zi pentru care este mandatul și persoana care este mandatată. 
(2) Mandatarea nu se poate face dacă ordinea de zi a ședinței implică  hotărâri de 
importanță majoră pentru instituție (alegerea Consiliului de Administrație, Planul de 
dezvoltare instituțională, planul de școlarizare ș.a) 
(3) Fiecare dascăl poate mandata alt dascăl o singură dată pe parcursul unui an 
școlar. 
(4) Fiecare participant la ședință poate uza de cel mult un mandat din partea 
colegilor care nu participă la întâlnire din diverse motive. 
Art. 68. În cadrul Consiliului Profesoral toți membrii au drepturi egale. Cadrele 
didactice trebuie să participe activ la ședințe, să-și asume responsabilitățile – 
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îndeplinirea tuturor funcțiilor instituției prin distribuirea eficientă a personalului și a 
sarcinilor concretizate în fișa postului este obligatorie. 
Art. 69. În cadrul Consiliului Profesoral, cadrele didactice își pot exprima în mod 
deschis părerea, pot face propuneri de îmbunătățire a activității. 
Art. 70. Consiliul Profesoral are următoarele atribuții : 
a. gestionează și asigură calitatea actului didactic 

b. analizează și dezbate raportul general privind starea și calitatea învățământului 
din Liceul Waldorf 
c. alege, prin vot secret, membrii consiliului de administrație, spre aprobare, planul 
de dezvoltare instituțională a școlii 
d. dezbate și aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual 
de activitate , precum și eventuale completări sau modificări ale acestora 

e. aprobă componența nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de 
învățământ 
f. validează raportul privind situația școlară semestrială și anuală prezentată de 
fiecare învățător/institutor/profesor/diriginte, precum și situația școlară după 
încheierea sesiunii de amânări, diferențe și corigențe 

g. hotărăște asupra tipului de sancțiune disciplinară aplicată elevilor care săvârșesc 
abateri 
h. propune acordarea recompenselor pentru elevi și pentru personalul salariat al 
unității de învățământ, conform reglementărilor în vigoare 

i. validează notele la purtare mai mici decât 7, precum și calificativele la purtare 
mai mici de ”bine” pentru elevii din învățământul primar 
j. avizează oferta de curriculum la decizia școlii pentru anul școlar următor 
k. propune consiliului de administrație curriculumul la decizia școlii 
l. avizează proiectul planului de școlarizare 

m. validează fișele de autoevaluare ale personalului didactic în baza cărora se 
stabilește calificativul anual 
n. formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic care solicită 
acordarea gradației de merit sau altor premii, potrivit legii, pe baza raportului de 
autoevaluare a activității desfășurate de acesta 

o. propune consiliului de administrație programele de formare continuă și 
dezvoltare profesională a cadrelor didactice 

p. propune consiliului de administrație premierea și acordarea titlului de ”Profesorul 
anului” cadrelor didactice cu rezultate deosebite în activitatea didactică 

q. dezbate și avizează Regulamentul de organizare și funcționare a unității de 
învățământ 
r. dezbate la solicitarea MEN, ISJ, etc. proiecte de acte normative/administrative cu 
caracter normativ, care reglementează activitatea instructiv-educativă, formulează 
propuneri de modificare sau de completare a acestora 

s. dezbate probleme legate de conținutul sau organizarea activității instructiv-
educative din unitate, propune consiliului de administrație măsuri de optimizare a 
procesului didactic 

t. alege prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea și 
asigurarea calității, în condițiile legii 
u. îndeplinește alte atribuții stabilite de consiliul de administrație, rezultând din 
legislația în vigoare și din contractele colective de muncă aplicabile 

v. propune eliberarea din funcție a directorului unității de învățământ, conform legii 
Art. 71. (1) Procesele verbale ale consiliului profesoral se consemnează de către 
secretarul consiliului în registrul de procese-verbale și se semnează obligatoriu de 
către toți participanții la ședință; 
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(2) Procesele verbale ale Consiliilor pe Secții se consemnează rezumativ de către 
secretarul consiliului, se semnează de către toți participanții și se îndosariază ca 
anexe ale registrului de procese verbale ale consiliului profesoral. 
(3) Registrul și anexele se păstrează la direcțiune. 
Art. 72. (1) Structura Consiliului profesoral/pe Secții este următoarea: 
1. Parte ritmică: exerciţii, jocuri de facilitare a colaborării  
2. Studiu: studierea unei lucrări pedagogice, alese de comun acord  
3. Activitate artistică (pregătire pentru serbări, autoperfecţionare sau cu scop 
metodic) 
4. Anunţuri, informaţii de interes general, rapoarte ale comisiilor   
5. Muncă pedagogică, de ex.: 
- Studiu de copil / clasă  
- Atelier pedagogic: reflecţii comune asupra muncii pedagogice, schimb de 
experienţă  
- Discutarea unei situaţii pedagogice concrete, actuale, anunţate în prealabil 
președintelui de ședință CP. 
6. Decizii- parte administrativă 
(2) Deciziile se iau doar în Consiliul Profesoral în condițiile legii. În cazul Consiliilor 
Profesorale partea organizatorică este mai reprezentativă în detrimentul părții 
pedagogice care este mai bine reprezentată în celelalte consilii. 
(3) Şedinţele consiliului profesoral se desfăşoară, în mod civilizat, având ca principiu 
toleranţa în comunicare. 
(4) Toate cadrele didactice sunt responsabile pentru tot ce se întâmplă în incinta 
școlii. 
 

SECȚIUNEA 2:  Consiliul clasei  

Art. 73.  (1) Consiliul clasei funcționează în învățământul primar și gimnazial și 
este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din 
cel puțin un părinte delegat al comitetului de părinți al clasei, și pentru clasele 
gimnaziale, din reprezentantul elevilor clasei respective.  
(2) Președintele consiliului clasei este învățătorul / institutorul / profesorul pentru 
învățământul primar, respectiv profesorul diriginte, în cazul învățământului gimnazial 
și liceal;  
(3) Consiliul clasei se întrunește cel puțin o dată pe semestru. El se poate întâlni ori 
de câte ori situația o impune, la solicitarea învățătorului / institutorului / profesorului 
pentru învățământul primar, respectiv a profesorului diriginte, a reprezentanților 
părinților și ai elevilor.  
Art. 74. Consiliul clasei își desfășoară activitatea la nivelul fiecărei clase, având 
următoarele obiective:  
a. armonizarea activităților didactice cu nevoile educaționale ale elevilor și cu 
așteptările părinților;  
b. evaluarea corectă a progresului școlar și comportamental al elevilor;  
c. coordonarea intervențiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării 
rezultatelor elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaționale, stabilite pentru 
colectivul clasei;  
d. stabilirea și punerea în aplicare a modalităților de sprijinire a elevilor cu un ritm 
lent de învățare;  
e. organizarea de activități suplimentare pentru elevii capabili de performanțe 
școlare înalte.  
Art. 75. Consiliul clasei are următoarele atribuții:  
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a. analizează semestrial progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;  
b. stabilește măsuri de asistență educațională, atât pentru elevii cu probleme de 
învățare sau de comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite;  
c. stabilește notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcție de 
comportamentul acestora în unitatea de învățământ preuniversitar și în afara 
acesteia, și propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici decât 7,00 și 
respectiv a calificativelor „suficient” și „insuficient”, pentru învățământul primar;  
d. propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; 
e. recomandă acceptarea transferurilor elevilor veniți din altă unitate școlară în 
urma desfășurării perioadei de probă; 
f. participă la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea 
învățătorului / institutorului / profesorului pentru învățământul primar / profesorului 
diriginte sau a cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei;  
g. propune învățătorului / institutorului / profesorului pentru învățământul primar / 
profesorului diriginte, din proprie inițiativă sau la solicitarea directorului ori a 
consiliului profesoral, după caz, sancțiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în 
conformitate cu legislația în vigoare.  
Art. 76. (1) Hotărârile consiliului clasei se adoptă cu votul a jumătate plus 1 din 
totalul membrilor, în prezența a cel puțin 2/3 din numărul acestora.  
(2) Hotărârile adoptate în ședințele consiliului clasei se înregistrează în registrul de 
procese-verbale ale consiliului clasei. Registrul de procese-verbale al consiliului 
clasei este însoțit în mod obligatoriu, de dosarul care conține anexele proceselor-
verbale.  
(3) Mediile la purtare mai mici decât 7,00 sunt propuse spre avizare de către 
profesorul diriginte consiliului clasei. Avizarea se face cu votul a jumătate plus 1 din 
totalul membrilor, în prezența a cel puțin 2/3 din numărul acestora. Ulterior, 
propunerile avizate sunt înaintate spre aprobare consiliului profesoral.  
Art. 77. Documentele consiliului clasei sunt:  
a. tematica și graficul ședințelor consiliului clasei;  
b. convocatoarele la ședințele consiliului clasei;  
c. registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoțit de dosarul cu anexele 
proceselor-verbale.  
 

SECȚIUNEA 3:  Catedrele / comisiile metodice  

Art. 78. (1) În cadrul unei unități de învățământ, catedrele / comisiile metodice se 
constituie din minimum trei membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau 
pe arii curriculare.  
(2) În învățământul primar, catedrele / comisiile metodice se constituie pe ani de 
studiu, pe grupe de clase sau pe nivel de învățământ.  
(3) Activitatea catedrei / comisiei metodice este coordonată de șeful catedrei, 
respectiv responsabilul comisiei metodice, ales prin vot secret de către membrii 
catedrei / comisiei.  
(4) În Liceul Waldorf sunt constituite următoarele comisii metodice:  
a. Comisia metodică educatoare;  
b. Comisia metodică învățătoare;  
c. Comisia metodică limbă și comunicare;  
d. Comisia metodică științe (reale și socio-umane);  
e. Comisia metodică arte, sport, tehnologii,  
f. Comisia metodică consiliere și orientare. 
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(5) În cazul profesorilor-diriginți de la ciclul gimnazial care predau mai multe materii, 
aceștia se afiliază la comisia metodică de care aparține materia pe care o are ca și 
specializare. 
(6) Ședințele catedrei / comisiei metodice se țin de câte ori directorul ori membrii 
catedrei / comisiei metodice consideră că este necesar.  
Art. 79. Atribuțiile catedrelor / comisiilor metodice sunt următoarele:  
a. stabilește modalitățile concrete de implementare a curriculumului național, 
adecvate specificului unității de învățământ și nevoilor educaționale ale elevilor, în 
vederea realizării potențialului maxim al acestora și atingerii standardelor naționale;  
b. elaborează oferta de curriculum la decizia școlii ținând cont de vârstele elevilor și 
de specificul pedagogiei Waldorf și o propune spre dezbatere consiliului profesoral;  
c. elaborează programe de activități semestriale și anuale, menite să conducă la 
atingerea obiectivelor educaționale asumate și la progresul școlar al elevilor;  
d. consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării 
didactice și a planificărilor semestriale;  
e. elaborează instrumente de evaluare și notare;  
f. analizează periodic performanțele școlare ale elevilor;  
g. monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă și modul în care se 
realizează evaluarea elevilor la disciplinele respective;  
h. planifică și organizează instruirea practică a elevilor;  
i. organizează, activități de pregătire specială a elevilor cu ritm lent de învățare, ori 
pentru examene;  
j. organizează activități de formare continuă și de cercetare - acțiuni specifice unității 
de învățământ, lecții demonstrative, schimburi de experiență etc.;  
k. implementează standardele de calitate specifice;  
l. realizează și implementează proceduri de îmbunătățire a calității activității 
didactice.  
Art. 80. Atribuțiile șefului de catedră / responsabilului comisiei metodice sunt 
următoarele:  
a. organizează și coordonează întreaga activitate a catedrei / comisiei metodice  
b. stabilește atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru al catedrei / comisiei 
metodice; atribuția de șef de catedră / responsabilul comisiei metodice este stipulată 
în fișa postului didactic;  
c. evaluează, pe baza unor criterii de performanță stabilite la nivelul unității de 
învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui 
membru al catedrei / comisiei metodice;  
d. propune participarea membrilor catedrei / comisiei metodice la cursuri de formare;  
e. are obligația de a participa la acțiunile școlare și extrașcolare inițiate în unitatea de 
învățământ, cu acceptul conducerii acesteia;  
f. efectuează asistențe la ore, conform necesităților sau la solicitarea directorului;  
g. elaborează, semestrial și lunar, la cererea Consiliului profesoral sau a directorului, 
informări asupra activității catedrei / comisiei metodice, pe care o prezintă în consiliul 
profesoral;  
h. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de consiliul de administrație.  
i. urmăreşte realizarea curriculumului şcolar la disciplina respectivă. 
j. avizează proiectarea anuală şi semestrială a materiei ale cadrelor didactice care 
fac parte din comisiei metodică pe care o coordonează. În cazul în care un cadru 
didactic predă mai multe materii care fac parte din diferite arii curriculare, planificările 
anuale și semestriale vor fi avizate de către șeful/responsabilul de comisie metodică 
de care aparțin ele. 
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k. motivează cadrele didactice pentru perfecţionarea procesului de învăţare-predare, 
pentru predarea în echipă şi pentru activitatea cu grupe de elevi. 
l. reprezintă interesele școlii în interiorul catedrei și interesele catedrei în fața 
conducerii liceului. 

CAPITOLUL 2:  Responsabilități ale personalului didactic  

SECȚIUNEA 1:  Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare 

și extrașcolare 

Art. 81. (1) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și 
extrașcolare, este, de regulă, un cadru didactic titular, ales de consiliul profesoral și 
aprobat de către Consiliul de Administrație.  
(2) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 
coordonează activitatea educativă din școală, inițiază, organizează și desfășoară 
activități extrașcolare și extra-curriculare la nivelul unității de învățământ, în 
colaborare cu șeful comisiei diriginților, cu responsabilul comisiei de învățământ 
primar, cu consiliul reprezentativ al părinților pe școală / asociația de părinți, cu 
reprezentanți ai consiliului elevilor, cu consilierul școlar și cu partenerii 
guvernamentali și neguvernamentali.  
(3) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare își 
desfășoară activitatea pe baza prevederilor Ministerului Educației și Cercetării 
Științifice privind educația formală și non-formală.  
(4) Directorul unității de învățământ stabilește atribuțiile Coordonatorului pentru 
proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, în funcție de specificul 
unității.  
(5) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 
poate fi remunerat suplimentar din fonduri extrabugetare, conform prevederilor legale 
în vigoare.  
Art. 82. Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și 
extrașcolare are următoarele atribuții:  
a. coordonează, monitorizează și evaluează activitatea educativă non-formală din 
școală;  
b. avizează planificarea activităților din cadrul programului activităților educative ale 
clasei;  
c. elaborează, în colaborare cu comisia pentru tabere și activități extrașcolare, 
calendarul de evenimente, în conformitate cu planul de dezvoltare instituțională, cu 
direcțiile stabilite de către inspectoratele școlare și cu specificul pedagogiei Waldorf, 
în urma consultării părinților și a elevilor.  
d. înaintează spre aprobare Consiliului Profesoral calendarul evenimentelor, la 
începutul anului școlar, nu mai târziu de 1 octombrie. 
e. elaborează, propune și implementează proiecte și programe educative de 
intervenție și prevenire a absenteismului, a abandonului școlar, a violenței, a 
delincvenței juvenile, precum și programe pentru dezvoltarea abilităților de viață, de 
educație civică, promovarea sănătății, programe culturale, ecologice, sportive și 
turistice, educație rutieră, protecție civilă;  
f. identifică tipurile de activități educative extrașcolare care corespund nevoilor 
elevilor, precum și posibilitățile de realizare a acestora, prin consultarea beneficiarilor 
primari și secundari ai educației;  
g. analizează, semestrial, împreună cu alte comisii existente la nivelul unității de 
învățământ, situația disciplinară a elevilor și situația frecvenței acestora la orele de 
curs;  
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h. prezintă directorului unității de învățământ rapoarte privind activitatea educativă 
și rezultatele acesteia;  
i. diseminează informațiile privind activitățile educative derulate în unitatea de 
învățământ;  
j. facilitează implicarea părinților și a partenerilor educaționali în activitățile 
educative;  
k. elaborează tematici și propune forme de desfășurare a consultațiilor cu părinții, 
tutorii sau susținătorii legali pe teme educative;  
l. propune / elaborează instrumente de evaluare a activității educative non-formale 
desfășurate la nivelul unității de învățământ;  
m. facilitează vizite de studii pentru elevii, în țară și străinătate, desfășurate în cadrul 
programelor de parteneriat educațional.  
n. Consiliază colegii în vederea întocmirii documentației pentru desfășurarea 
excursiilor/ taberelor 
o. Coordonează întocmirea planificării programului pentru săptămâna ”Școala 
Altfel”. 
p. Coordonează activitatea Consiliului elevilor 
Art. 83. Portofoliul coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare 
și extrașcolare conține:  
a. oferta educațională a unității de învățământ în domeniul activității educative 
extrașcolare;  
b. planul anual și semestrial al activității educative extrașcolare - programul 
Leonardo (elaborat împreună cu coordonatorul programului Leonardo);  
c. planificarea calendaristică a activităților educative extrașcolare, inclusiv în 
perioada vacanțelor școlare Calendarul de evenimente;  
d. planificarea calendaristică a activităților din săptămâna ”Școala Altfel” 
e. programe de parteneriat pentru realizarea de activități educative extrașcolare;  
f. programe educative de prevenție și intervenție;  
g. modalități de monitorizare și evaluare a activității educative extrașcolare a 
elevilor;  
h. măsuri de optimizare a ofertei educative extrașcolare;  
i. rapoarte de activitate semestriale și anuale;  
j. raportul săptămânii ”Școala Altfel” 
k. documente care reglementează activitatea extrașcolară, în format letric sau 
electronic, transmise de inspectoratul școlar și Ministerul Educației Și Cercetării, 
privind activitatea educativă extrașcolară.  
Art. 84. (1) Inspectoratele școlare vor stabili o zi metodică pentru coordonatorii 
pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare.  
(2) Activitatea desfășurată de coordonatorul pentru proiecte și programe educative 
școlare și extrașcolare se regăsește în raportul anual de activitate, prezentat în 
consiliul de administrație. Activitatea educativă școlară și extrașcolară este parte a 
planului de dezvoltare instituțională a unității de învățământ.  
 

SECȚIUNEA 2:  Profesorul diriginte/ învățătorul  

Art. 85. (1) Coordonarea activității claselor de elevi din învățământul gimnazial se 
realizează prin profesorii diriginți.  
(2) Pentru activitatea de diriginte, cadrul didactic primește o indemnizație, conform 
legii.  
(3) Un cadru didactic poate îndeplini atribuțiile de profesor diriginte, la o singură 
clasă.  
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(4) În cazul învățământului primar, atribuțiile dirigintelui revin învățătorului/ 
institutorului / profesorului pentru învățământul primar.  
Art. 86. (1) Profesorii diriginți/învățătorii sunt numiți, anual, de către directorul 
unității de învățământ, în baza hotărârii consiliului de administrație, după consultarea 
consiliului profesoral.  
(2) La numirea diriginților/învățătorilor se are în vedere principiul continuității, astfel 
încât o clasă să aibă același diriginte pe parcursul unui ciclu de învățământ.  
(3) De regulă, poate fi numit ca diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care 
are cel puțin o jumătate din norma didactică în unitatea de învățământ și care predă 
la clasa respectivă.  
(4) Pot fi numiți ca profesori diriginți și cadrele didactice din centrele și cabinetele de 
asistență psihopedagogică.  
Art. 87. (1) Activitățile specifice funcției de diriginte sunt prevăzute fișa postului 
cadrului didactic învestit cu această responsabilitate.  
(2) Planificarea activităților dirigintelui se realizează, anual, de către acesta, conform 
proiectului de dezvoltare instituțională și nevoilor educaționale ale colectivului de 
elevi pe care îl coordonează și se avizează de către șeful comisiei metodice 
”Consiliere și orientare” sau directorul unității de învățământ.  
(3) Profesorul diriginte își proiectează și își desfășoară activitatea potrivit sarcinilor 
prevăzute de planul anual de dezvoltare instituțională al unității de învățământ, în 
acord cu particularitățile educaționale ale clasei respective.  
(4) Profesorul diriginte desfășoară activități de suport educațional, consiliere și 
orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează. Activitățile se 
referă la:  
a. teme stabilite în concordanță cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările 
elevilor, pe baza programelor școlare în vigoare elaborate pentru aria curriculară 
„Consiliere și orientare”;  
b. teme de educație pentru sănătate și de promovare a unui stil de viață sănătos, 
educație rutieră, educație civică, educația și pregătirea antiinfracțională a elevilor, 
protecție civilă, educație antiseismică, antidrog, prevenirea și combaterea traficului 
de persoane, teme de prevenire a violenței etc., în conformitate cu prevederile 
actelor normative și ale strategiilor naționale, precum și în baza parteneriatelor 
stabilite de Ministerul Educației Și Cercetării, în colaborare cu alte ministere, instituții 
și organizații.  
(5) Dirigintele desfășoară activități educative extrașcolare, activități pe care le 
stabilește după consultarea elevilor și a părinților, în concordanță cu specificul vârstei 
și nevoilor identificate pentru colectivul respectiv de elevi.  
(6) Activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională pentru elevii 
clasei pe care o coordonează, sunt obligatorii și sunt desfășurate de diriginte, în 
cadrul orelor de consiliere și orientare, orelor de dirigenție sau în afara orelor de 
curs, după caz. În situația în care aceste activități se desfășoară în afara orelor de 
curs, dirigintele stabilește, consultând colectivul de elevi, un interval orar pentru 
desfășurarea activităților de suport educațional, consiliere și orientare profesională, 
într-un spațiu prestabilit și destinat acestei activități, cu aprobarea conducerii unității 
de învățământ. Intervalul orar este anunțat de către profesorul diriginte elevilor, 
părinților și celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor activități se 
realizează cu aprobarea directorului unității de învățământ, iar ora respectivă se 
consemnează în condica de prezență a cadrelor didactice.  
Art. 88. (1) Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă și eficientă cu 
părinții, dirigintele realizează activități de suport educațional și consiliere pentru 
părinți, tutori sau susținătorii legali. Aceste întâlniri se desfășoară lunar sau mai des 
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la solicitarea dirigintelui sau a părinților (2/3 din  numărul elevilor din clasă); și pot fi 
desfășurate și on-line, în situații de calamitate, pandemie sau alte situații 
excepționale. La aceste întâlniri se discută chestiuni generale fără a discuta despre 
un copil anume; 
(2) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții, tutorii sau susținătorii 
legali, profesorul diriginte stabilește o oră săptămânal în care este la dispoziția 
acestora, pentru prezentarea situației școlare a elevilor, pentru discutarea 
problemelor educaționale sau comportamentale specifice ale acestora. Întâlnirea cu 
părinții, tutorii sau susținătorii legali poate fi și individuală în cadrul uneia sau mai 
multor consultații săptămânale în conformitate cu o programare stabilită în prealabil, 
iar la această întâlnire, la solicitarea părintelui sau a dirigintelui, poate participa și 
elevul.   
 (3) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginților cu părinții, tutorii sau susținătorii 
legali de la fiecare clasă se aprobă de către director, se comunică elevilor și 
părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai acestora și se afișează la avizierul școlii.  
Art. 89. Profesorul diriginte/învățător are următoarele atribuții:  
- organizează și coordonează:  
a. activitatea colectivului de elevi;  
b. activitatea consiliului clasei;  
c. ședințele cu părinții, tutorii sau susținătorii legali la începutul și sfârșitul 
semestrului, și ori de câte ori este cazul și pot fi desfășurate și on-line, în situații de 
calamitate, pandemie sau alte situații excepționale;  
a. acțiuni de orientare școlară și profesională pentru elevii clasei;  
b. activități educative și de consiliere;  
c. activități extracurriculare, în școală și în afara acesteia, inclusiv activitățile 
realizate prin intermediul tehnologiei și al internetului.  
- monitorizează:  
a. situația la învățătură a elevilor;  
b. frecvența la ore a elevilor;  
c. participarea și rezultatele elevilor la concursurile și competițiile școlare;  
d. comportamentul elevilor în timpul activităților școlare și extrașcolare;  
e. participarea elevilor la programe sau proiecte și implicarea acestora în activități de 
voluntariat.  
- colaborează cu:  
a. profesorii clasei și coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și 
extrașcolare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluționarea unor 
situații specifice activităților școlare și pentru toate aspectele care vizează procesul 
instructiv-educativ, care-i implică pe elevi;  
b. cabinetele de asistență psihopedagogică, în activități de consiliere și orientare a 
elevilor clasei;  
c. conducerea școlii, pentru organizarea unor activități ale colectivului de elevi, 
pentru inițierea unor proiecte educaționale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme 
administrative referitoare la întreținerea și dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul 
păstrării bazei materiale, pentru soluționarea unor probleme sau situații deosebite, 
apărute în legătură cu colectivul de elevi;  
d. comitetul de părinți al clasei și cu părinții, tutorii sau susținători legali pentru toate 
aspectele care vizează activitatea elevilor și evenimentele importante la care aceștia 
participă și cu alți parteneri implicați în activitatea educativă școlară și extrașcolară;  
e. compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor școlare și a actelor de 
studii ale elevilor clasei; 
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f. persoana desemnată de conducerea unității de învățământ pentru gestionarea 
Sistemului de Informații Integrat al Învățământului din România (SIIIR), în vederea 
completării și actualizării datelor referitoare la elevii clasei. 
-  informează:  
a. elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali acestora despre prevederile 
Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ;  
b. elevii și părinții acestora cu privire la reglementările referitoare la examene / 
testări naționale și cu privire la alte documente care reglementează activitatea și 
parcursul școlar al elevilor;  
c. părinții tutori sau susținători legali despre situația școlară, despre 
comportamentul elevilor, despre frecvența acestora la ore; informarea se realizează 
în cadrul întâlnirilor cu părinții, precum și în scris, ori de câte ori este nevoie;  
d. părinții, tutorii sau susținătorii legali în cazul în care elevul înregistrează peste 10 
absențe nemotivate; informarea se face în scris;  
e. părinții, tutorii sau susținătorii legali, în scris, în legătură cu situațiile de corigență, 
sancționările disciplinare, neîncheierea situației școlare sau repetenție.  
- îndeplinește alte atribuții stabilite de către conducerea unității de învățământ, în 
conformitate cu reglementările în vigoare sau cu fișa postului: 
a. este obligat să cunoască situaţia familială şi materială a elevilor. 
b. are obligația de a transmite fișele de informații generale și contractul educațional 
părinților elevilor clasei pe care o conduce 

c. asigură existența unei relații  deschise, cordiale cu elevii. 
d. completează numele elevilor şi celelalte date în cataloage după buletinul de 
identitate sau după certificatul de naştere al elevilor. Predă şcolii copii xerox după 
actele de identitate ale elevilor – certificat de naştere şi carte de identitate- în 
vederea constituirii bazei de date a şcolii. 
e. urmăreşte îndreptarea greşelilor din cataloage, sesizate de conducerea şcolii 
sau de comisia pentru controlul cataloagelor. 
f. este obligat să numere săptămânal absenţele elevilor şi să trimită avertismente 
la timp. 
g. motivarea absenţelor se va face de către învăţători/diriginţi în ziua prezentării 
elevului la curs; la cls. V-XII în prima ora de consiliere după prezenţa elevului la 
cursuri. 
h. formatarea certificatelor Waldorf cu caracterizările primite de la cadrele didactice 
care predau la clasă, la finalul cursurilor anului școlar. 
i. înregistrarea și înmânarea certificatelor Waldorf la sfârșitul cursurilor anului 
școlar 
Art. 90. Profesorul diriginte/învățător are și alte atribuții:  
a. răspunde de amenajarea și de aspectul sălii de clasă conform specificului 
pedagogiei Waldorf: masa anotimpului, materiale didactice specifice vârstei și/sau 
epocii. 
b. completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;  
c. motivează absențele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de prezentul 
Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ;  
d. încheie situația școlară a fiecărui elev la sfârșit de semestru și de an școlar și o 
consemnează în catalog;  
e. încheie situația școlară statistică a clasei la sfârșit de semestru și de an școlar și 
o predă la termenul stabilit de către conducerea instituției; 
f. consemnează în registrul matricol situația școlară a fiecărui elev. 
g. propune consiliului de administrație acordarea de burse pentru elevi, în 
conformitate cu prevederile legale;  
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h. predă catalogul clasei directorului până la sfârșitul anului școlar 
i. întocmește calendarul activităților educative extrașcolare ale clasei;  
 

CAPITOLUL 3:  Comisiile Liceului Waldorf 

SECȚIUNEA 1:  Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul 

școlar  

Art. 91. La nivelul Liceului Waldorf funcționează Comisia pentru prevenirea și 
combaterea violenței în mediul școlar, conform Strategiei cu privire la reducerea 
fenomenului de violență în unitățile de învățământ.  
Art. 92. (1) Componența și atribuțiile Comisiei pentru prevenirea și combaterea 
violenței în mediul școlar respectă reglementările naționale în vigoare.  
(2) Componența nominală a Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței în 
mediul școlar se stabilește prin decizia internă a directorului unității de învățământ, 
după discutarea și aprobarea ei în consiliul de administrație.  
Art. 93. Unitatea de învățământ, în cadrul Comisiei pentru prevenirea și 
combaterea violenței în mediul școlar, elaborează și adoptă anual propriul Plan 
operațional al unității școlare privind reducerea fenomenului violenței în mediul 
școlar.  
Art. 94. În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, respectiv cu 
prevederile Planului cadru de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a 
elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în 
zonele adiacente unităților de învățământ, asigurarea unui mediu securizat în 
unitățile de învățământ se realizează de către administrația publică locală, instituții 
specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, inspectoratele școlare și respectiv 
unitățile de învățământ.  
Art. 95. Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar este 
responsabilă de punerea în aplicare, la nivelul unității de învățământ, a prevederilor 
Planului cadru de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a preșcolarilor / 
elevilor și a personalului și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele 
adiacente unităților de învățământ. În acest sens, Comisia pentru prevenirea și 
combaterea violenței în mediul școlar:  
a. are obligația de a colabora cu autoritățile administrației publice locale, cu 
reprezentanții poliției și ai jandarmeriei pentru a crește siguranța în unitatea de 
învățământ;  
b. elaborează rapoarte privind securitatea preșcolarilor / elevilor din unitatea de 
învățământ respectivă;  
c. propune conducerii unității de învățământ măsuri specifice, rezultate după 
analiza factorilor de risc și a situației specifice, care să aibă drept consecință 
creșterea gradului de siguranță a preșcolarilor / elevilor și a personalului din unitate 
și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unității de 
învățământ.  
Art. 96. (1) Accesul în Liceul Waldorf se face pe baza procedurii de acces (Anexa 
nr. 5) dezbătută în CP, CRP și aprobată de CA. 
(2) Accesul în structura Grădinița Waldorf structură se face pe bază de interfon. 
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SECȚIUNEA 2:  Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și 

promovarea interculturalității  

Art. 97. (1) La nivelul Liceului Waldorf se constituie, prin decizia directorului, dată 
în baza hotărârii consiliului de administrație, Comisia pentru prevenirea și 
combaterea discriminării și promovarea interculturalității.  
(2) Comisia are drept scop promovarea, în cadrul unității de învățământ, a principiilor 
școlii incluzive. Școala incluzivă este o școală prietenoasă, care valorifică 
diversitatea culturală, o școală în care toți copiii sunt respectați și integrați fără 
discriminare și excludere generate de originea etnică, naționalitate, deficiențe fizice 
sau mentale, origine culturală sau socio-economică, religie, limbă maternă, 
convingeri, sex, vârstă, infecția HIV, apartenența la o categorie dezavantajată sau 
orice criteriu sancționat de legislația pentru prevenirea și combaterea discriminării din 
România. Prevenirea și eliminarea fenomenului de segregare școlară, care 
reprezintă o formă gravă de discriminare, constituie o condiție imperativă pentru 
implementarea principiilor școlii incluzive.  
(3) La nivelul unităților de învățământ preșcolar, primar și secundar inferior, Comisia 
este formată din 3 membri: două cadre didactice și un reprezentant al părinților, 
tutorilor sau susținătorilor legali. La nivelul învățământului secundar superior și terțiar 
non-universitar comisia este formată din 5 membri: trei cadre didactice, un 
reprezentant al părinților, tutorilor sau susținătorilor legali și un reprezentant al 
elevilor. La ședințele de lucru ale comisiei sunt invitați să participe, acolo unde este 
posibil, în calitate de observatori, reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale 
cu activitate în domeniul drepturilor omului.  
Art. 98. Principalele responsabilități ale Comisiei pentru prevenirea și combaterea 
discriminării și promovarea interculturalității sunt următoarele:  
a. elaborarea unui plan de acțiune pentru prevenirea și combaterea discriminării și 
promovarea interculturalității, în scopul asigurării respectării principiilor școlii 
incluzive, în unitatea de învățământ;  
b. colaborarea cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, mediatorii școlari, Consiliul 
elevilor, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Consiliul 
Național pentru Combaterea Discriminării, organizații nonguvernamentale în 
domeniul drepturilor omului și alți factori interesați în scopul prevenirii și combaterii 
cazurilor de discriminare și a promovării interculturalității;  
c. propunerea unor acțiuni specifice, la nivelul claselor sau al unității de învățământ, 
care să contribuie la cunoașterea și valorizarea celuilalt, la promovarea 
interculturalității;  
d. elaborarea și implementarea unor coduri de conduită, care să reglementeze 
comportamentele non-discriminatorii la nivelul unității de învățământ. Politica unității 
de învățământ, în acest sens, și procedurile respective trebuie să fie clare, coerente, 
consecvent aplicate și să presupună atât sancțiuni, cât și o abordare constructivă;  
e. identificarea și analiza cazurilor de discriminare și înaintarea de propuneri de 
soluționare a acestora, consiliului de administrație, directorului unității de învățământ 
sau consiliului profesoral, după caz;  
f. prevenirea și medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce 
vizează respectarea principiilor școlii incluzive;  
g. sesizarea autorităților competente în cazul identificării formelor grave de 
discriminare;  
h. monitorizarea și evaluarea acțiunilor întreprinse pentru prevenirea și combaterea 
discriminării și promovarea interculturalității;  
i. elaborarea și monitorizarea implementării planului de desegregare, acolo unde 
este cazul;  
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j. elaborarea, anual, a unui raport care să conțină referiri la acțiunile întreprinse 
pentru prevenirea discriminării și la rezultatele obținute în rezolvarea cazurilor de 
discriminare și/sau, după caz, segregare. Raportul elaborat de comisia pentru 
prevenirea discriminării este inclus în raportul anual de analiză a activității 
desfășurate de unitatea de învățământ.  
Art. 99. Inspectoratele școlare monitorizează activitatea Comisiilor de combatere a 
discriminării din cadrul unităților de învățământ.  

SECȚIUNEA 3:  Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației (ceac) 

Art. 100. (1) La nivelul Liceului Waldorf se constituie, prin decizie a directorului, în 
baza hotărârii Consiliului de administrație, și a hotărârii consiliului local, în 
conformitate cu OUG 75/2005; Legea 87/2006; OUG 102/2006, Legea 240/2007 și 
ROFUIP 5447/2020, OMECTS 5571/2011 precum și principiile ARACIP/2011, 
comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației (CEAC). 
(2) CEAC se află în organigrama liceului în relație de coordonare față de conducerea 
școlii. 
Art. 101. (1) CEAC este formată din 7 membri, după cum urmează:  
a. 3 cadre didactice, reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret; 

b. reprezentantul sindicatului, desemnat de acesta; 

c. reprezentantul părinţilor, desemnat de Comitetul Reprezentativ al Părinților 
(CRP); 

d. reprezentantul elevilor, desemnat de Consiliul Elevilor; 
e. reprezentantul Consiliului Local, desemnat de acesta. 
(2) Membrii comisiei nu pot îndeplini funcţii de conducere în instituţia de învăţământ, 
cu excepţia persoanei care asigură conducerea operativă a acesteia. 
(3) Unul din membrii comisiei va fi reprezentant al secției maghiare. 
(4) Dintre cadrele didactice, unul din membrii comisiei va îndeplini funcția de 
coordonator al comisiei. 
(5) Unul din membrii comisiei va îndeplini funcţia de secretar de comisie CEAC, 
acesta fiind desemnat de coordonatorul comisiei. Secretarul comisiei are printre 
atribuţii şi redactarea proceselor-verbale ale sedinţelor CEAC. 
Art. 102. CEAC are următoarele atribuții 
a. Coordonează aplicarea procedurilor și activităţilor de autoevaluare instituţională 
privind calitatea educaţiei, aprobate de conducerea unităţii școlare, conform 
domeniilor și criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare; 
b. Elaborează anual un Raport de evaluare internă (RAEI) privind calitatea 
educaţiei în școală. După aprobarea sa de către Consiliul de Administraţie Raportul 
este adus la cunoștinţa beneficiarilor prin afișare/publicare și este pus la dispoziţia 
evaluatorului extern; 
b. Formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei, pe care le prezintă 
conducerii școlii. 

SECȚIUNEA 4:  Comisia de control managerial intern  

Art. 103. (1) La nivelul Liceului Waldorf se constituie, prin decizie a directorului, în 
baza hotărârii Consiliului de administrație, Comisia de control managerial intern, în 
conformitate cu prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 
400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor 
publice, cuprinzând standardele de control intern/managerial,  cu modificările și 
completările ulterioare.   
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(2) Componența, modul de organizare și de lucru, precum și alte elemente privind 
această comisie se stabilesc, în funcție de complexitatea și de volumul activităților 
din fiecare unitate de învățământ, de către conducătorul acesteia. Comisia se 
întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.  
Art. 104. Comisia de control managerial intern are următoarele atribuții:  
a. asigură coordonarea deciziilor și acțiunilor compartimentelor structurale ale 
entității publice;  
b. organizează, când necesitățile o impun, structuri specializate care să sprijine 
managementul în activitatea de coordonare;  
c. coordonează și influențează decisiv rezultatele interacțiunii dintre salariați în 
cadrul raporturilor profesionale;  
d. conștientizează salariații asupra consecințelor deciziilor și ale acțiunilor lor 
asupra întregii entități publice;  
e. organizează consultări prealabile, în vederea unei bune coordonări, în cadrul 
compartimentelor cât și între structurile unități de învățământ.  

SECȚIUNEA 5:  Comisia pentru curriculum  

Art. 105. (1) La nivelul Liceului Waldorf se constituie și funcționează comisia pentru 
curriculum.  
(2) Comisia pentru curriculum elaborează oferta curriculară a școlii, după consultarea 
Consiliului Profesoral, conform cerințelor pedagogiei Waldorf; 
(3) Comisia pentru curriculum întocmește dosarul comisiei, care conține: 
a. Oferta de materii opționale pe care le poate oferi școala, specificându-se 

denumirea opționalului, clasa căreia se adresează, numele propunătorului. 
b. Formularele de informare cu semnătura  elevilor și a părinților 
c. Cursurile opţionale aprobate de către CA 
d. Aprobarea cursului opțional de către ISJ Cluj (copie după prima pagină) 

SECȚIUNEA 6:  Comisia pentru mentorat 

Art. 106. (1) La nivelul Liceului Waldorf se constituie prin decizie a directorului după 
consultarea Consiliului Profesoral și funcționează comisia pentru mentorat care are 
ca scop îndrumarea dascălilor care nu au mai predat în alternativa Waldorf. Mentorul 
poate ajuta și la îndrumarea dascălului în vederea obținerii definitivării în învățământ 
sau a gradelor didactice. 
(2) Comisia pentru mentorat cuprinde dascălii din Liceul Waldorf, care au o vechime 
de minim un ciclu (4-5 ani), care au parcurs cel puțin 3 cursuri de formare în 
pedagogia Waldorf și care sunt dispuși să ajute colegii noi  în alternativa Waldorf. 
(2) Orice dascăl proaspăt intrat în sistemul Waldorf va fi mentorat pentru o perioadă 
de cel puțin doi ani de către un dascăl cu vechime în sistem. 
(3) Modalitatea de mentorare este stabilită de comun acord de către cei doi dascăli, 
după un program care cuprinde activități de pregătire metodico-didactică, asistențe la 
ore de ambele părți, întâlniri cu părinții, activități comune cu clasele, activități 
extracurriculare ș.a. 
(4) În eventualitatea în care se dovedesc incompatibilităţi între cei doi dascăli, 
mentorul poate fi schimbat astfel încât activitatea de mentorat să fie de cea mai bună 
calitate posibilă.  

SECȚIUNEA 7:  Comisia de admitere 

Art. 107.  (1) La nivelul Liceului Waldorf se constituie prin decizie a directorului 
după consultarea Consiliului Profesoral comisia de admitere și transfer.  
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(2) Fiind o școală alternativă, admiterea sau transferul elevilor se face doar după ce 
părinții au fost informați de către un membru al comisiei asupra specificului 
pedagogiei Waldorf. 
(3) La nivelul fiecărei clase se organizează întâlniri cu 
educatorul/învățătorul/dirigintele și cu părinții și copilul. Rolul acestor întâlniri este de 
a stabili dacă admiterea/ transferul este în interesul copilului, fără a dăuna 
colectivului. Procedura de transfer se găsește la Anexa nr.24   

SECȚIUNEA 8:  Grupa (comisia) de comunicare 

Art. 108. (1) La nivelul Liceului Waldorf se constituie și funcționează comisia 
(grupa) de comunicare. Grupa de comunicare se constituie la începutul anului școlar 
și are în componență minim doi dascăli și doi părinți. 
(2) Atribuțiile comisiei sunt următoarele: 
a. Actualizează baza de date atât a părinților cât și a dascălilor. 
b. Transmite informații de la conducerea școlii spre părinți 
c. Traduce în limba maghiară mesajele de la nivelul conducerii, în cazul în care 

consideră că este necesar, fără a amâna prea mult apariția mesajului. 
d. Informează, în scris, pe e-mail, conducerea școlii cu privire la evenimentele 

propuse spre desfășurare. Anunțul se face cu cel puțin 48 ore înainte de 
eveniment. 

e. Întreține drive-ul Classroom Teachers cu documentele de interes general. 
(3) La nivelul Liceului Waldorf se constituie, ca o subgrupă a grupei de comunicare, 
grupa de imagine. Atribuțiile acestei grupe sunt:  
a. Întreținerea paginii WEB a instituției. 
b. Întreținerea paginii ”facebook” a instituției  
c. Realizarea de afișe, flyere, calendare ș.a. 
d. Vizează toate anunțurile și afișele din școală prin semnătură și ștampilă. 
e. Se asigură dacă toate anunțurile și afișele respectă Legea 500/2004. 

SECȚIUNEA 9:  Comisia pentru tabere și activități extracurriculare 

Art. 109.  (1) La nivelul Liceului Waldorf se constituie prin decizie a directorului 
după consultarea Consiliului Profesoral comisia pentru tabere și activități 
extracurriculare. Atribuțiile comisiei sunt: 
a. Se documentează relativ la legislația corespunzătoare taberelor și activităților 

extrașcolare, aducând la cunoștința colegilor modificările apărute. 
b. Revizuiește anual, sau de câte ori este necesar procedura pentru deplasări în 

localitate și o supune avizării CP și aprobării CA. 
c. Consiliază colegii la întocmirea documentației necesare aprobării taberelor și 

excursiilor 
d. Asigură includerea elevilor care nu participă la activitate într-un colectiv de vârstă 

apropiată 

SECȚIUNEA 10:  Comisia de soluționare conflicte 

Art. 110.  (1) La nivelul Liceului Waldorf se constituie prin decizie a directorului și 
funcționează comisia de soluționare conflicte cu scopul de a preveni și media 
conflictele astfel încât să se obțină un rezultat acceptabil de toate părțile implicate, 
iar procesul de soluționare să presupună cât mai puține răni sufletești. 
(2) Comisia de soluționare conflicte cuprinde minim trei membri dintre care unul este 
liderul de sindicat și cel puțin unul să aibă studii de psihologie sau să fi parcurs un 
curs de soluționare conflicte. 
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(3) În cazul conflictelor care implică elevi, comisia va solicita Consiliului Elevilor 
delegarea unui reprezentant care să participe la întâlniri. 
(4) Procedura de soluționare a conflictelor este cuprinsă în Anexa nr. 25. 

SECȚIUNEA 11: Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor 

de studiu 

Art. 111. (1) La nivelul Liceului Waldorf se constituie prin decizie a directorului și 
funcționează comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor de studiu. 
Comisia are ca atribuție principală verificarea cataloagelor (mediilor) și a registrelor 
matricole a elevilor claselor a VIII-a. 
(2) Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor de studiu este 
întocmită de regulă din secretară și diriginții claselor a VIII-a și a XII-a. 

SECȚIUNEA 12: Comisia de recepție a materialelor și lucrărilor 

Art. 112. (1) La nivelul Liceului Waldorf se constituie  prin decizie a directorului și 
funcționează comisia de recepție a materialelor și lucrărilor. Comisia de recepție a 
materialelor și a lucrărilor,  funcționează conform Legii nr. 82 din 1991 a  
Contabilității,  şi este formată din 5 membri. 
(2) Atribuțiile comisiei de recepție a materialelor și lucrărilor sunt: 
a. Verifica din punct de vedere cantitativ şi calitativ  bunurile achiziţionate, în 

prezenţa gestionarului. 
b. Semnează Nota de Recepţie Cantitativă şi Calitativă. 

SECȚIUNEA 13: Comisia de inventariere 

Art. 113.  (1) La nivelul Liceului Waldorf se constituie prin decizie a directorului și 
funcționează comisia de inventariere. Comisia de inventariere se constituie din 5 
membri dintre care unul este administratorul de patrimoniu . 
(2) Comisia de inventariere  funcționează conform prevederilor OMF 2861 din 2009 
pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și a Legii nr. 82 din 
1991 a  Contabilității. 
(3) Administratorul financiar va proceda la instruirea şi îndrumarea  comisiei de 
inventariere, participând la organizarea inventarierii şi va valorifica rezultatele 
procesului de inventariere. 

SECȚIUNEA 14: Comisia de achiziții 

Art. 114.  (1) La nivelul Liceului Waldorf se constituie  prin decizie a directorului și 
funcționează comisia de achiziții. Comisia de achiziții este formată din 5 membri. 
(2) Comisia de achiziții funcționează conform Legii nr. 98 din 2016 privind achizițiile 
publice. 
(3) Comisia de achiziții are următoarele atribuții: 
a. analiza pieţei, identificarea în cataloagele electronice, utilizând SICAP, a 

produselor, serviciilor și lucrărilor care corespund necesităţilor. 
b. transmiterea, prin intermediul SICAP, de solicitări, către operatorii economici 

ofertanţi.  
c. finalizarea achiziţiei directe prin deliberarea asupra ofertei 

SECȚIUNEA 15: Comisia de casare și declasare 

Art. 115. (1) La nivelul Liceului Waldorf se constituie prin decizie a directorului și 
funcționează comisia de casare și declasare, formată din 4 membri.  
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(2)Comisia de achiziții funcționează conform Legii nr. 82 din 1991 a  Contabilității, 
Legii nr. 15/1994, republicata şi actualizata cu HG 909/1997, HG 841/1995 si HG 
966/1998. 
(3)  Atribuțiile comisiei de casare sunt următoarele: 
a. Verifică starea bunurilor propuse la casare sau declasare. 
b. Verifică respectarea termenelor maxime de folosinţă ale bunurilor. 
c. Justifică procedura de casare sau declasare pentru bunurile care nu au 

termenele maxime de folosință expirate însă starea lor nu mai permite utilizarea, 
fiind uzate din punct de vedere fizic. 

d. Întocmeşte și semnează procesele verbale de casare sau declasare. 

SECȚIUNEA 16: Alte comisii 

Art. 116. (1) La nivelul Liceului Waldorf se constituie și funcționează comisiile de 
lucru, prevăzute de legislația în vigoare și contractele colective de muncă aplicabile, 
menționate în Anexa nr. 2 a prezentului Regulament. Comisiile se constituie prin 
decizie a directorului, în baza hotărârii Consiliului de administrație.  
(2) Pentru analiza, monitorizarea și rezolvarea unor situații specifice, consiliul de 
administrație poate hotărî constituirea unor comisii temporare, altele decât cele 
prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Regulament. Comisiile se constituie prin 
decizie a directorului, în baza hotărârii Consiliului de Administrație.  

CAPITOLUL 4:  Tipul și conținutul documentelor manageriale  

Art. 117. Pentru optimizarea managementului unității de învățământ conducerea 
acesteia elaborează documente manageriale, astfel:  
a. documente de diagnoză;  
b. documente de prognoză;  
c. documente manageriale de evidență.  
Art. 118. (1) Documentele de diagnoză ale unității de învățământ sunt:  
a. rapoartele semestriale asupra activității desfășurate;  
b. raportul anual asupra activității desfășurate;  
c. rapoartele comisiilor și compartimentelor din unitatea de învățământ;  
d. raportul de evaluare internă a calității.  
(2) Conducerea unității de învățământ poate elabora și alte documente de diagnoză, 
dedicate unor domenii specifice de interes, care să contribuie la dezvoltarea 
instituțională și la atingerea obiectivelor educaționale.  
Art. 119. Raportul semestrial / anual asupra activității desfășurate se întocmește de 
către echipa managerială, în general ca analiză de tip SWOT sau în conformitate cu 
alte tipuri de analize. Raportul este prezentat, de către director, spre validare, atât 
consiliului de administrație, cât și consiliului profesoral. Validarea raportului 
semestrial / anual are loc la începutul semestrului al doilea / anului școlar următor.  
Art. 120. Raportul semestrial / anual asupra activității desfășurate este postat, 
obligatoriu, pe site-ul unității de învățământ - devenind astfel document public.  
Art. 121. Raportul de evaluare internă a calității se întocmește de către comisia 
pentru evaluarea și asigurarea calității și este prezentat spre validare atât consiliului 
de administrație, cât și consiliului profesoral.  
Art. 122. (1) Documentele de prognoză ale unității de învățământ se realizează pe 
baza documentelor de diagnoză ale perioadei anterioare.  
(2) Documentele de prognoză sunt:  
a) planul de dezvoltare instituțională;  
b) programul managerial (pe an școlar);  
c) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.  
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(3) Directorul poate elabora și alte documente, în scopul optimizării managementului 
unității de învățământ.  
Art. 123. (1) Planul de dezvoltare instituțională constituie documentul de prognoză 
pe termen lung al unităților din învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal și 
postliceal și se elaborează de către o echipă coordonată de către director, pentru o 
perioadă de 5 ani, ținând cont de indicatori naționali și europeni. Acesta conține:  
a) prezentarea unității de învățământ: istoric și starea actuală a resurselor umane, 
materiale, relația cu comunitatea locală și schema organizatorică;  
b) analiza de nevoi alcătuită din analiza mediului intern (de tip SWOT) și analiza 
mediului extern (de tip PEST);  
c) viziunea, misiunea și obiectivele strategice ale unității de învățământ;  
d) planul de dezvoltare, care conține planificarea tuturor activităților unității de 
învățământ, fiind structurat astfel: funcția managerială, obiective, termen, stadiu de 
realizare, resurse necesare, responsabilități, indicatori de performanță și evaluarea 
anuală;  
e) planul operațional al etapei curente.  
(2) Planul de dezvoltare instituțională se avizează de către consiliul profesoral și se 
aprobă de consiliul de administrație.  
Art. 124. (1) Programul managerial constituie documentul de prognoză pe termen 
mediu și se elaborează de către director pentru o perioadă de un an școlar.  
(2) Programul managerial conține adaptarea direcțiilor de acțiune ale ministerului și 
inspectoratului școlar la contextul unității de învățământ, precum și a obiectivelor 
strategice ale planul de dezvoltare instituțională la perioada anului școlar respectiv.  
(3) Programul managerial se avizează de către consiliul de administrație și se 
prezintă consiliului profesoral.  
Art. 125. (1) Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislația în 
vigoare, pentru elaborarea și/sau dezvoltarea sistemului de control intern / 
managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activități. Programul de dezvoltare 
a sistemului de control intern / managerial va cuprinde obiectivele, acțiunile, 
responsabilitățile, termenele, precum și alte componente ale măsurilor respective.  
(2) Activitatea de control intern este organizată și funcționează în cadrul comisiei de 
control managerial intern, subordonată directorului unității de învățământ.  
Art. 126. Documentele manageriale de evidență sunt:  
a) statul de funcții;  
b) organigrama unității de învățământ;  
c) schemele orare ale unității de învățământ;  
d) planul de școlarizare aprobat;  
e) dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului pentru îndrumare și 
control / programe operative săptămânale;  
f) dosarul privind siguranța în muncă;  
g) dosarul privind protecția civilă;  
h) programele de cooperare și parteneriat locale, naționale și internaționale.  
Art. 127. Componența portofoliului directorului se găsește la Anexa 6. 
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TITLUL VI:  STRUCTURA, ORGANIZAREA ȘI RESPONSABILITĂȚILE 

PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC  

CAPITOLUL 1:  Secretariat  

Art. 128. (1) Compartimentul secretariat cuprinde postul de secretar.  
(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului unității de învățământ și 
îndeplinește sarcinile stabilite de reglementările legale și/sau atribuite, prin fișele 
postului.  
(3) Secretariatul funcționează în program de lucru cu elevii, părinții, tutorii sau 
susținătorii legali sau alte persoane interesate din afara unității, potrivit unui program 
de lucru aprobat de director, în baza hotărârii Consiliului de Administrație.  
Art. 129. Compartimentul secretariat are următoarele responsabilități:  
a.  asigurarea transmiterii informațiilor la nivelul unității de învățământ;  
b. întocmirea, actualizarea și gestionarea bazelor de date de la nivelul unității de 
învățământ;  
c. întocmirea, înaintarea spre aprobare directorului și transmiterea situațiilor 
statistice și a celorlalte categorii de documente solicitate de către autorități și instituții 
competente, de către consiliul de administrație ori de către directorul unității de 
învățământ;  
d. înscrierea ante-preșcolarilor / preșcolarilor / elevilor pe baza dosarelor personale, 
ținerea, organizarea și actualizarea permanentă a evidenței acestora și rezolvarea 
problemelor privind mișcarea ante-preșcolarilor / preșcolarilor / elevilor, în baza 
hotărârilor consiliului de administrație;  
e. înregistrarea și verificarea dosarelor pentru acordarea burselor sau a altor 
drepturi care se acordă elevilor, potrivit legii;  
f. rezolvarea problemelor specifice pregătirii și desfășurării examenelor și 
evaluărilor naționale, ale examenelor de admitere și de ocupare a posturilor vacante, 
conform atribuțiilor specificate în fișa postului;  
g. completarea, verificarea și păstrarea în condiții de securitate a documentelor, 
arhivarea documentelor create și intrate în unitatea de învățământ, referitoare la 
situația școlară a elevilor și a statelor de funcții pentru personalul unității;  
h. procurarea, completarea, eliberarea și evidența actelor de studii și a 
documentelor școlare, în conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul 
juridic al actelor de studii și al documentelor de evidență școlară în învățământul 
preuniversitar”, aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării;  
i. selecționarea, evidența și depunerea documentelor școlare la Arhivele Naționale, 
după expirarea termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de 
păstrare”, aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării;  
j. păstrarea și aplicarea sigiliului unității școlare, în urma împuternicirii, în acest 
sens, prin decizie emisă de director, pe documentele avizate și semnate de 
persoanele competente; procurarea, deținerea și folosirea sigiliilor se realizează în 
conformitate cu reglementările stabilite prin ordinul ministrului educației și cercetării;  
k. întocmirea și/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor / documentațiilor;  
l. asigurarea asistenței tehnice pentru emiterea / adoptarea actelor de autoritate, 
pentru încheierea contractelor sau a altor acte juridice care dau naștere, modifică 
sau sting raporturile juridice dintre școală și angajați, părinți sau alte persoane fizice 
sau juridice;  
m. întocmirea, la solicitarea directorului, a statelor de personal pentru toți angajații 
unității de învățământ;  
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n. întocmirea statelor de plată; 
o. întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor de personal ale angajaților 
unității de învățământ;  
p. întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor copiilor și elevilor înscriși în 
Liceul Waldorf Cluj-Napoca; 
q. calcularea drepturilor salariale sau de altă natură;  
r. gestionarea corespondenței unității de învățământ;  
s. întocmirea și actualizarea procedurilor activităților desfășurate la nivelul 
compartimentului, în conformitate cu prevederile legale;  
t. păstrarea legăturii cu toate compartimentele de specialitate din cadrul 
inspectoratului școlar, din cadrul autorităților administrației publice locale sau din 
cadrul altor instituții și autorități competente în soluționarea problemelor specifice;  
u. rezolvarea oricăror altor probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, 
contractelor colective de muncă aplicabile, hotărârilor consiliului de administrație sau 
deciziilor directorului, sunt stabilite în sarcina sa.  
Art. 130. (1)Secretarul unității de învățământ pune la dispoziția cadrelor didactice 
condica de prezență, fiind responsabil cu siguranța acesteia.  
(2)  Secretarul răspunde de integritatea și securitatea cataloagelor. La sfârșitul orelor 
de curs secretarul verifică, împreună cu profesorul de serviciu, existența tuturor 
cataloagelor.  
(3) În perioada vacanțelor școlare, cataloagele se păstrează la secretariat.  
(4) În situații speciale, atribuțiile prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi îndeplinite, prin 
delegare de sarcini, și de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din 
cadrul unității de învățământ, cu acordul prealabil al personalului solicitat.  
(5) Se interzice condiționarea eliberării adeverințelor, foilor matricole, caracterizărilor 
și a oricăror acte de studii sau documente școlare, de obținerea de beneficii 
materiale.  

CAPITOLUL 2:  Compartimentul financiar  

SECȚIUNEA 1:  Organizare și responsabilități  

Art. 131. (1) Compartimentul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul 
unității de învățământ în care sunt realizate: fundamentarea și execuția bugetului, 
ținerea evidenței contabile, întocmirea / transmiterea situațiilor financiare asupra 
fondurilor și patrimoniului unității, precum și celelalte activități prevăzute de legislația 
în vigoare cu privire la finanțarea și contabilitatea instituțiilor.  
(2) Din compartimentul financiar face parte administratorul financiar asimilat funcției 
prevăzute de legislația în vigoare cu denumirea generică de „contabil”.  
(3) Compartimentul financiar este subordonat directorului unității de învățământ.  
Art. 132. Compartimentul financiar are următoarele atribuții și responsabilități 
principale:  
a. desfășurarea activității financiar-contabile a unității școlare, în conformitate cu 
dispozițiile legale în vigoare;  
b. gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unității de 
învățământ, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu hotărârile consiliului 
de administrație;  
c. întocmirea proiectului de buget și a raportului de execuție bugetară, conform 
legislației în vigoare și contractelor colective de muncă aplicabile;  
d. informarea periodică a consiliului de administrație și a consiliului profesoral cu 
privire la execuția bugetară;  
e. organizarea contabilității veniturilor și cheltuielilor;  
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f. consemnarea în documente justificative a oricărei operații care afectează 
patrimoniul unității de învățământ și înregistrarea în evidența contabilă a 
documentelor justificative, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;  
g. instruieşte şi îndrumă comisia de inventariere, participă la organizarea 
inventarierii generale a patrimoniului, în situațiile prevăzute de lege și ori de câte ori 
consiliul de administrație consideră necesar, fără a putea face parte, conform legii, 
din comisia de inventariere ;  
h. întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar-contabil;  
i. îndeplinirea obligațiilor patrimoniale ale unității de învățământ față de bugetul de 
stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local și față de terți;  
j. implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informatic;  
k. avizarea, în condițiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale 
consiliului de administrație, respectiv de decizii ale directorului, prin care se 
angajează fondurile sau patrimoniul unității;  
l. asigurarea și gestionarea documentelor și a instrumentelor financiare cu regim 
special;  
m. întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind 
angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, realizând 
operațiunile prevăzute de normele legale în materie;  
n. exercitarea oricăror atribuții și responsabilități, prevăzute de legislația în vigoare, 
de contractele colective de muncă aplicabile sau stabilite de către director sau de 
către consiliul de administrație.  
Art. 133. (1) ONG-urile partenere, Fundația Educație pentru Libertate și Asociația 
Waldorf, sprijină financiar, în măsura posibilităților, Liceul Waldorf. 
(2) Pentru obținerea sprijinului necesar, conducerea școlii va depune o cerere în care 
va specifica, pe scurt, necesitățile finanțării 
(3) Finanțarea se va face, în general, pe baza unui acord de parteneriat încheiat între 
cele două instituții 
(4) Principalele domenii de sprijin sunt: 
a. Reparații, finisări spații aflate în folosința școlii 
b. Susținerea achiziționării/confecționării de materiale didactice, sportive, locuri de 
joacă ș.a. 
c. Susținerea financiară a cheltuielilor necesare cu organizarea cursurilor de formare 
în pedagogia Waldorf 
d. susținerea financiară a dascălilor pentru parcurgerea cursurilor de formare în 
pedagogia Waldorf 
e. organizarea cantinei  
f. organizarea programului ”Școală după școală” 
g. Organizarea programului de activități extracurriculare ”Leonardo” 
h. Organizarea taberei de Artă pentru copii 
i. sprijină școala pentru desfășurarea în bune condiții a activităților la grupele de 
grădiniță și la clasele aflate în simultan 
k. Sprijină școala pentru obținerea avizelor/ autorizațiilor necesare funcționării în cele 
mai bune condiții 

SECȚIUNEA 2:  Managementul financiar  

Art. 134. (1) Întreaga activitate financiară a unităților de învățământ se organizează 
și se desfășoară cu respectarea legislației în vigoare.  
(2) Activitatea financiară a unităților de învățământ se desfășoară pe baza bugetelor 
proprii care cuprind, la partea de venituri, fondurile provenite din cele trei forme de 
finanțare - de bază, complementară și suplimentară, din venituri proprii sau din alte 
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surse, iar la partea de cheltuieli, sumele alocate pentru fiecare capitol și sub-capitol 
al clasificației bugetare.  
Art. 135. Pe baza bugetelor aprobate de către autoritățile competente, directorii și 
consiliile de administrație ale unităților de învățământ actualizează și definitivează 
programele anuale de achiziții publice, stabilind și celelalte măsuri ce se impun 
pentru asigurarea încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor 
alocate.  
Art. 136. Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de 
finanțare.  

CAPITOLUL 3:  Compartimentul administrativ  

SECȚIUNEA 1:  Organizare și responsabilități  

Art. 137. (1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de 
patrimoniu și este alcătuit din personalul nedidactic al unității de învățământ.  
(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unității de învățământ.  
Art. 138. Compartimentul administrativ are următoarele atribuții și responsabilități 
principale:  
a. gestionarea bazei materiale a unității de învățământ;  
b. realizarea reparațiilor și a lucrărilor de întreținere, igienizare, curățenie și 

gospodărire a unității de învățământ;  
c. asigurarea întreținerii terenurilor, clădirilor și a tuturor componentelor bazei 

didactico - materiale;  
d. realizarea demersurilor necesare obținerii autorizațiilor de funcționare a unității 

de învățământ;  
e. recepționarea bunurilor, serviciilor și a lucrărilor, printr-o comisie constituită la 

nivelul unității de învățământ;  
f. înregistrarea, pe baza aprobării factorilor competenți, a modificărilor produse cu 

privire la existența, utilizarea și mișcarea bunurilor din inventar și prezența 
actelor corespunzătoare compartimentului financiar-contabil, pentru a fi operate 
în evidențele și situațiile contabile;  

g. ținerea evidenței consumului de materiale aprobate de factorii de conducere, cu 
justificările corespunzătoare;  

h. punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unității de 
învățământ, pe linia securității și sănătății în muncă, a situațiilor de urgență și a 
normelor P.S.I.;  

i. întocmirea proiectului anual de achiziții cu privire la capitolul bunuri și servicii și a 
documentațiilor de atribuire a contractelor, împreună cu compartimentul de 
achiziții publice;  

j. întocmirea documentației pentru organizarea licitațiilor și monitorizarea executării 
contractelor de închiriere încheiate de unitatea de învățământ cu persoane fizice 
sau juridice;  

k. alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare.  
Art. 139. Evidența, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea 
situațiilor financiare referitoare la patrimoniu și administrarea bazei didactico-
materiale a unităților de învățământ se realizează în conformitate cu prevederile 
legislației în vigoare.  
Art. 140. (1) Inventarierea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea 
unității de învățământ se realizează în conformitate cu prevederile legale, de către 
comisia de inventariere, numită prin decizia directorului.  
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(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea 
unității de învățământ se supun aprobării consiliului de administrație de către director 
la propunerea motivată a compartimentelor de specialitate, vizată pentru control 
financiar preventiv.  
Art. 141. (1) Sectoarele de activitate se stabilesc de către administratorul de 
patrimoniu cu consultarea directorului; 
(2) Administratorul de patrimoniu are sarcina de a verifica buna desfășurare a 
lucrărilor de întreținere din unitate. 
(3) Administratorul are sarcina de a sesiza orice disfuncționalitate sesizată la nivelul 
unității și de a recurge în regim de urgență la remedierea neajunsurilor. 
Art. 142. (1) Bunurile aflate în proprietatea şcolii sunt administrate de către consiliul 
de administrație.  
(2) Bunurile, care sunt temporar disponibile și care fac parte din baza didactico-
materială a unităților de învățământ, pot fi închiriate, cu aprobarea consiliului de 
administrație, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. 
(3) Bunurile aflate în proprietatea şcolii pot fi folosite de către ONG-urile partenere 
dar numai pentru activităţi desfăşurate în folosul şcolii sau în proiecte comune 
(Programul Şcoală după şcoală, Leonardo, servirea mesei ş.a.) 
Art. 143. (1) Bunurile provenite din donații se înregistrează în inventarul școlii. 
(2) Bunurile depozitate în școală și care nu au acte de donație revin ONG-urilor 
partenere (FEpL/AW), în calitate de proprietari ai clădirilor. 
(3) Bunurile puse la dispoziția școlii de către ONG-urile partenere rămân în 
patrimonial ONG-ului pe toată durata utilizării acestora de către școală. 

TITLUL VII:  BENEFICIARII PRIMARI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

PREUNIVERSITAR  

CAPITOLUL 1:  Înscrierea în Grădiniţa şi Liceul Waldorf 

Art. 144. (1) Înainte de înscrierea în una din grădinițele Waldorf, părinții sunt 
informați asupra principiilor din pedagogia care stă la baza acestei școli. Aceste 
principii sunt descrise în Anexa nr. 7 
(2) Grupele de grădiniţă sunt constituite din copii de vârste cuprinse între 3 şi 5 ani, 
pe cât posibil echilibrat din punctul de vedere al vârstelor.  
(3) Numărul de fete şi de băieţi într-o grupă se doreşte a fi cât mai aproape de 
egalitate, cu respectarea condiţiilor legale şi a prezentului regulament. 
(4) Pentru realizarea în cele mai bune condiții a actului educațional, la cererea 
educatoarelor și cu susținerea părinților se poate angaja o a treia educatoare, prin 
intermediul ONG-urilor partenere: FEPL sau AW. Acest fapt se stabileşte în funcţie 
de numărul de copii la grupă, de comun acord cu conducerea şcolii şi a ONG-urilor 
partenere precum şi cu acordul ISJ Cluj. 
Art. 145. (1) Înainte de înscrierea în școala Waldorf părinții participă la o întâlnire 
în care sunt prezentate principiile pedagogiei Waldorf precum şi marile diferențe față 
de învățământul tradițional: predarea materiilor principale în epoci, folosirea 
materialelor didactice, evaluarea. Acestea se găsesc detaliate la Anexa 9. 
(2) Liceul Waldorf nu deţine circumscripţie şcolară. Criteriile specifice admiterii în 
clasa pregătitoare şi grădiniţă se stabilesc anual de către Consiliul de Administraţie 
al şcolii.  
(3) Înscrierea în clasa pregătitoare şi în grădiniţă se face respectând legislaţia şi 
prezentul regulament. 
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CAPITOLUL 2:  Statutul beneficiarilor primari ai educației  

Art. 146. Conform prevederilor legale, beneficiarii primari ai învățământului sunt 
antepreșcolarii, preșcolarii și elevii.  
Art. 147. (1) Dobândirea calității de beneficiar primar al Liceului Waldorf se face 
prin înscrierea la această şcoală. 
(2) Înscrierea se aprobă de către conducerea unității de învățământ cu respectarea 
prezentului Regulament și a altor reglementări specifice, urmare a solicitării scrise 
primite din partea părinților, tutorilor sau susținătorilor legali. Înscrierea învățământul 
preșcolar se face conform prevederilor legale în vigoare.  
Art. 148.  (1) Înscrierea în clasa pregătitoare, se face conform metodologiei 
aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării. Liceul Waldorf stabilește, 
anual, criteriile specifice de admitere în grădiniță și în clasa pregătitoare. 
(2) În situația în care, pe durata clasei pregătitoare elevul acumulează absențe 
urmare a unor probleme de sănătate sau se observă, din cauza înscrierii anticipate 
din punct de vedere al vârstei, manifestări de oboseală sau de neadaptare școlară, 
părinții, tutorii sau susținătorii legali pot depune la unitatea de învățământ o solicitare 
de retragere a copilului.  
(3) Evaluarea dezvoltării psihosomatice a elevilor, menționată la alineatul (2), se 
efectuează sub coordonarea Centrului județean de resurse și asistență educațională 
(CJRAE). 
Art. 149. Elevii promovați vor fi înscriși de drept în anul următor de studiu, cu 
excepţia celor care au promovat clasa a VIII-a.  
Art. 150. (1) Calitatea de beneficiar primar al educației se exercită prin frecventarea 
cursurilor și prin participarea la activitățile existente în programul școlar. 
(2) Calitatea de elev se dovedește cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an 
școlar de către unitatea de învățământ. 
Art. 151. (1) Prezența beneficiarilor primari ai educației la fiecare oră de curs se 
verifică de către cadrul didactic, care consemnează în catalog, în mod obligatoriu, 
fiecare absență.  
(2) În cazul situațiilor de forță majoră (îmbolnăviri, imposibilitate de deplasare ș.a.) 
părintele are obligația de a anunța telefonic sau prin SMS dirigintele/învățătorul/ 
educatorul cel târziu până la ora 8 atât pentru școlari cât şi  pentru preșcolari. În 
cazul în care copilul are abonament la cantină, părintele are obligația de a anunța și 
cantina, până cel târziu la ora 8.15, altfel va plăti contravaloarea mesei. 
(3) Motivarea absențelor se face de către învățătorul / institutorul / profesorul pentru 
învățământul primar / profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative.  
(4) În cazul elevilor minori, părinții, tutorii sau susținătorii legali au obligația de a 
prezenta personal învățătorului / institutorului / profesorului pentru învățământul 
primar / profesorului diriginte actele justificative pentru absențele copilului său.  
(5) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt: adeverință eliberată de 
medicul cabinetului școlar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, 
adeverință sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul a 
fost internat, cererea scrisă a părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului, 
adresată învățătorului / institutorului / profesorului pentru învățământul primar / 
profesorului diriginte al clasei. Numărul absențelor care pot fi motivate, fără 
documente medicale, doar pe baza cererilor părinților, tutorilor sau susținătorilor 
legali, nu poate depăși 20 de ore pe semestru, iar cererile respective trebuie avizate 
de către directorul unității de învățământ. Toate adeverințele medicale trebuie să 
aibă viza cabinetului școlar sau al medicului de familie, care are în evidență fișele 
medicale / carnetele de sănătate ale elevilor.  
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(6) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor vor fi prezentate în termen de 
maximum 7 zile de la reluarea activității elevului și vor fi păstrate de către învățătorul 
/ institutorul / profesorul pentru învățământul primar / profesorul diriginte, pe tot 
parcursul anului școlar.  
(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (6) atrage, de regulă, declararea 
absențelor ca nemotivate.  
(8) În cazul în care un elev de la ciclul primar sau grădiniță nu se simte bine, 
plecarea din şcoală se permite doar după ce dascălul a anunţat părintele şi acesta a 
consimţit plecarea elevului; în caz contrar elevul rămâne în şcoală, sub 
supravegherea asistentei medicale sau a învățătorului, până la acţiunea întreprinsă 
de părinte. 
(9) În cazul în care un elev absentează nemotivat, învăţătorul/dirigintele are obligaţia 
de a anunţa părinţii. În absenţa dirigintelui, sarcina îi revine profesorului de la clasă. 
Numărul de telefon al părintelui se află pe ultima pagină a catalogului și la 
secretariat.  
(10) Pentru orice alte situații de absenteism motivat, părintele se adresează în scris 
conducerii școlii. 
Art. 152. (1) La cererea scrisă a conducerilor unităților de învățământ cu program 
sportiv suplimentar, a profesorilor-antrenori din unitățile de învățământ cu program 
sportiv integrat, a conducerilor cluburilor / asociațiilor sportive sau a conducerilor 
structurilor naționale sportive, directorul poate aproba motivarea absențelor elevilor 
care participă la cantonamente și la competiții de nivel local, național și internațional.  
(2) Directorul poate aproba motivarea absențelor elevilor care participă la olimpiadele 
școlare naționale, internaționale, la concursurile profesionale, la nivel local, regional 
și național, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători / însoțitori.  

SECȚIUNEA 1:  Drepturile beneficiarilor primari ai educației  

Art. 153. (1) Orice cetățean român sau cetățean din țările Uniunii Europene, din 
statele aparținând Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană se 
poate înscrie și poate frecventa, în condițiile prevăzute de lege, orice formă de 
învățământ în limba română, în limbile minorităților naționale sau în limbi de circulație 
internațională, indiferent de limba sa maternă și de limba în care a studiat anterior.  
(2) De aceleași drepturi beneficiază și persoanele care solicită sau au dobândit o 
formă de protecție în România, respectiv minorii străini și minorii apatrizi, a căror 
ședere pe teritoriul României este oficial recunoscută, conform legii.  
Art. 154. (1) Beneficiarii primari ai educației au dreptul să opteze, conform legii, 
pentru tipul și forma de învățământ pe care le vor urma și să aleagă parcursul școlar 
corespunzător intereselor, pregătirii și competențelor lor. Pentru beneficiarii primari ai 
educației minori, acest drept se exercită, de către părinți, respectiv părinți, tutori sau 
susținători legali.  
(2) Este dreptul elevului să crească şi să înveţe în instituţia de învăţământ într-un 
mediu sigur şi sănătos. Timpul său pentru şcolarizare este astfel format de instituţie, 
încât să corespundă vârstei şi gradului său de dezvoltare, să ofere timp de odihnă, 
recreere, mişcare, posibilitate de sport şi masă. Este dreptul elevului să primească o 
educaţie potrivită capacităţilor şi îndemânărilor sale, să-şi continue studiile după 
propriile capacităţi. 
Art. 155. (1) Preșcolarii și elevii se bucură de toate drepturile constituționale, 
precum și de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar al 
educației.  
(2) Conducerea și personalul din Liceul Waldorf au obligația să respecte dreptul la 
imagine al ante-preșcolarilor, preșcolarilor și a elevilor.  
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(3) Nici o activitate organizată în Liceul Waldorf nu poate leza demnitatea sau 
personalitatea ante-preșcolarilor, preșcolarilor și a elevilor.  
(4) Conducerea și personalul din Liceul Waldorf nu pot face publice date personale 
ale beneficiarilor primari ai educației, rezultatele școlare, respectiv lucrări scrise / 
părți ale unor lucrări scrise ale acestora - cu excepția modalităților prevăzute de 
reglementările în vigoare.  
Art. 156. (1) Ante-preșcolarii, preșcolarii și elevii au dreptul să beneficieze de o 
educație de calitate, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru de învățământ, prin 
parcurgerea integrală a programelor școlare și prin utilizarea de către cadrele 
didactice a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării și dezvoltării 
competențelor cheie și a atingerii obiectivelor educaționale stabilite.  
(2) Elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali ai acestora au dreptul să fie 
consultați și să-și exprime opțiunea pentru disciplinele din curriculum la decizia școlii 
aflate în oferta educațională a unității de învățământ, în concordanță cu nevoile și 
interesele de învățare ale elevilor, cu specificul școlii și cu nevoile comunității locale / 
partenerilor economici.  
Art. 157. (1) Ante-preșcolarii, preșcolarii și elevii au dreptul la o evaluare obiectivă 
și corectă.  
(2) În Liceul Waldorf evaluarea se face: 
 a. Descriptiv – prin certificate Waldorf 
 b. Prin calificative/note – trecute în catalogul clasei. 
(3) În vederea transmiterii rezultatelor școlare, Liceul Waldorf organizează întâlniri 
periodice cu părinții. Aceste întâlniri sunt individuale, păstrându-se confidențialitatea 
celor transmise. 
Art. 158. (1) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susținătorul legal, are 
dreptul de a contesta rezultatele evaluării scrise, solicitând cadrului didactic să 
justifice rezultatele acesteia, în prezența elevului și a părintelui, tutorelui sau 
susținătorului legal, în termen de 5 zile de la comunicare.  
(2) În situația în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate 
satisfăcătoare, se urmează procedura cuprinsă în OM 4742/2016- Statutul Elevului. 
Art. 159.  (1) Beneficiarii primari ai educației din învățământul de stat au dreptul la 
școlarizare gratuită. Pentru anumite activități stabilite în funcție de niveluri, cicluri și 
programe de studii se pot percepe taxe, în condițiile prevăzute de lege.  
(2) În condițiile prevăzute de lege, elevii Liceului Waldorf pot beneficia de diferite 
tipuri de burse: de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social  
(3) Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al ministrului 
educației și cercetării.  
(4) Consiliile locale, respectiv consiliile județene, stabilesc anual, prin hotărâre, 
cuantumul și numărul burselor care se acordă din sumele defalcate din unele venituri 
ale bugetului de stat.  
Art. 160. Liceul Waldorf asigură elevilor servicii complementare cum ar fi: 
consilierea și informarea elevilor de către cadrele didactice, în cadrul orei de 
consiliere, consilierea în scopul orientării profesionale, consilierea psihologică și 
socială prin psihologul școlar.  
Art. 161. (1) Statul susține ante-preșcolarii, preșcolarii și elevii cu probleme și nevoi 
sociale, precum și pe aceia cu cerințe educaționale speciale.  
(2) În vederea obţinerii certificatului de evaluare pentru copiii cu cerinţe educaţionale 
speciale, părinţii acestor elevi trebuie să solicite CJRAE evaluarea copilului şi 
întocmirea dosarului. 
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Art. 162.  (1) Preșcolarii și elevii din Liceul Waldorf beneficiază de asistență 
medicală și psihologică gratuită în cabinetul medical respectiv în cabinetul psihologic 
al şcolii. 
(2) Preșcolarii și elevii din Liceul Waldorf beneficiază de asistență  logopedică 
gratuită la cabinetul logopedic de la Școala Gimnazială Horea. 
(3) La începutul fiecărui an școlar, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun 
al ministrului educației și cercetării și ministrului sănătății, se realizează examinarea 
stării de sănătate a ante-preșcolarilor, preșcolarilor și elevilor.  
Art. 163. Beneficiarii primari ai educației au dreptul la tarife reduse cu 75% pentru 
accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film și la alte 
manifestări culturale și sportive organizate de instituțiile publice.  
Art. 164. (1) Elevii din Liceul Waldorf beneficiază, pe tot parcursul anului 
calendaristic, de gratuitate pentru transportul local în comun cu condiția îndeplinirii 
condițiilor din protocol și a prezentării actelor justificative. 
(2) Elevii din Liceul Waldorf beneficiază, pe tot parcursul anului calendaristic, de tarif 
redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafață, naval și subteran, 
precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval.  
(3) Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a 
stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutela beneficiază de 
gratuitate pentru toate categoriile de transport menționate la alin. (2) pe tot parcursul 
anului calendaristic.  
Art. 165. Autoritățile administrației publice locale din localitatea de domiciliu a 
elevilor din învățământul obligatoriu, școlarizați într-o altă localitate, cu sprijinul 
agenților economici sau al colectivităților locale, al societăților de binefacere, precum 
și al altor persoane juridice sau fizice pot asigura acestor elevi, în situații bine 
justificate, servicii de transport, de masă și de internat.  
Art. 166. Conform legislației în vigoare, beneficiarii primari ai educației care aparțin 
minorităților naționale studiază și se instruiesc în limba maternă, la toate nivelurile, 
tipurile și formele de învățământ preuniversitar.  
Art. 167. Copiii / tinerii cu cerințe educaționale speciale, din Liceul Waldorf, au 
aceleași drepturi ca și ceilalți elevi.  
Art. 168. (1) Pentru beneficiarii primari ai educației cu cerințe educaționale 
speciale, cu boli cronice sau nedeplasabili din motive medicale, se poate organiza 
învățământ la domiciliu sau pe lângă unitățile de asistență medicală.  
(2) Școlarizarea la domiciliu, se face în conformitate cu prevederile metodologiei 
cadru elaborate de către Ministerul Educației Și Cercetării.  
Art. 169.  (1) Elevilor din Liceul Waldorf le este garantată, conform legii, libertatea 
de asociere în vederea desfăşurării unor activităţi extracurriculare. 
(2) Activităţile de la (1), altele decât cele tradiţionale în şcoala Waldorf, stipulate la 
art. 205, se exercită în afara orarului zilnic, iar organizarea lor în şcoală, la cererea 
scrisă a grupului de inițiativă, se face numai cu aprobarea directorului sau a 
Consiliului de Administrație. În acest caz, aprobarea pentru desfășurarea acestor 
acțiuni va fi condiționată de acordarea de garanții scrise, oficiale, ale organizatorilor 
sau ale părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai acestora, în cazul elevilor minori, 
cu privire la securitatea persoanelor și a bunurilor.  
(3) În cazul în care conținutul activităților care se desfășoară în Liceul Waldorf 
contravine principiilor legale, directorul unității de învățământ poate propune 
consiliului de administrație suspendarea desfășurării acestor activități și, în baza 
hotărârii consiliului, poate suspenda sau interzice desfășurarea acestor activități.  
Art. 170. Elevii din Liceul Waldorf au dreptul de a participa la programul de 
parcurgere a doi anii școlari în unul singur cu respectarea metodologiei OMENC. 
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Art. 171. (1) În Liceul Waldorf, libertatea elevilor de a redacta și difuza reviste / 
publicații școlare proprii, este garantată, conform legii.  
(2) În Liceul Waldorf se difuzează două reviste: în limba română ”Echo” și în limba 
maghiară ”Kikelet”. 

SECȚIUNEA 2:  Obligațiile beneficiarilor primari ai educației  

Art. 172. (1) Beneficiarii primari ai educației trebuie să aibă un comportament 
civilizat și o ținută decentă, atât în unitatea de învățământ, cât și în afara ei (Anexa 
11, Anexa 13) 
(2) Elevul trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile de studiu prin muncă continuă şi 
comportament disciplinat, corespunzător capacităţilor sale. 
(3) Elevii au datoria să ocrotească integritatea corporală şi sănătatea propriului corp 
şi al colegilor.  
(4) În Liceul Waldorf toţii elevii au obligaţia să îngrijească obiectele încredinţate lui 
sau folosite pe parcursul studiilor, să ocrotească echipamentele şi baza materială a 
şcolii (cărţi, obiecte de specialitate etc.). În cazul deteriorării unor bunuri, acestea vor 
fi înlocuite pe cheltuiala celui care a comis fapta sau, dacă nu se poate stabili 
vinovatul, pe cheltuiala colectivului clasei care a utilizat respectivul obiect; 

(5) Elevii care beneficiază de programul "Lapte, corn, mere" au datoria de a arunca 
la gunoi ambalajele şi resturile de la acest program. 

(6) Elevii sunt obligaţi să anunţe de urgenţă, pe primul angajat al şcolii pe care îl 
găsesc, referitor la: 

a) existența unei situaţii deosebite (violenţă, conflict, agresiune etc.).  
b) prezenţa în clădiri sau în curtea unităţii şcolare a unor persoane suspecte sau 
aflate în situaţia de a produce evenimente nedorite; 
c) existența unor pachete, bagaje sau alte obiecte suspecte sau lăsate fără 
supraveghere. 
(7) Elevii sunt obligați să închidă telefoanele la intrarea în curtea școlii și să le 
predea dascălului cu care desfășoară prima oră. (Anexa 10) 
Art. 173. (1) Beneficiarii primari ai educației, în funcție de nivelul de înțelegere și de 
particularitățile de vârstă și individuale ale acestora, vor fi stimulați să cunoască și 
încurajați să respecte:  
a) prezentul Regulament și ROFUIP ;  
b) regulile de circulație;  
c) normele de securitate și a sănătății în muncă, de prevenire și de stingere a 
incendiilor;  
d) normele de protecție civilă;  
e) normele de protecție a mediului.  
Art. 174. Este interzis elevilor Liceului  Waldorf:  
a) să modifice sau să distrugă documentele școlare, precum cataloage, carnete de 
elev, foi matricole, documente din portofoliu educațional etc.;  
b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unității (materiale didactice și mijloace de 
învățământ, cărți de la biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier sanitar, spații de 
învățământ etc.);  
c) să aducă și să difuzeze în unitatea de învățământ materiale care, prin conținutul 
lor, atentează la independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care 
cultivă violența și intoleranța;  
d) să organizeze și să participe la acțiuni de protest, care afectează desfășurarea 
activității de învățământ sau care afectează participarea la programul școlar;  
e) să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ;  



Regulament de organizare şi funcţionare 

Liceul  Waldorf Cluj Napoca 51/121 

f) 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;  
g) 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;  
h) să posede și/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau 
pornografic;  
i) să utilizeze telefoanele mobile în incinta școlii și în curte. (Anexa 10)  
j) Se interzice introducerea în şcoală și folosirea oricărei aparaturi electronice 
(radio-casetofoane, calculatoare etc.) fără acordul conducerii şcolii şi fără 
supravegherea unui cadru didactic.;  
k) să lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în 
perimetrul unității de învățământ;  
l) să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare și atitudini 
ostentative și provocatoare;  
m) să aducă jigniri și să manifeste agresivitate în limbaj și în comportament față de 
colegi și față de personalul școlii sau să lezeze în orice mod imaginea publică a 
acestora;  
n) să provoace, să instige și să participe la acte de violență în unitate și în afara ei;  
o) să deranjeze în mod repetat orele de curs prin comportament neadecvat inclusiv 
prin întârzieri repetate. 
p) să părăsească incinta unității de învățământ în timpul pauzelor sau după 
începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau a învățătorului / 
institutorului / profesorului pentru învățământul primar / profesorului diriginte;  
q) să aibă o atitudine care constituie o amenințare la adresa siguranței celorlalți 
elevi și/sau a personalului unității de învățământ.  
r) să dețină și să consume în incinta liceului și pe teritoriul curții sucuri energizante, 
mâncare fast-food. 
s) să transmită codurile de classroom sau alte linkuri unor persoane cărora nu le-a 
fost destinat codul/ linkul respectiv. 
t) Să difuzeze materiale, înregistrări, capturi de ecran parte a  activităților online 
organizate sub egida Liceului Waldorf 
Art. 175.  (1) În pedagogia Waldorf utilizarea manualelor este opțională. Manualele 
școlare se păstrează în școală și se utilizează la ore doar dacă dascălul consideră că 
este necesar; 
(2) Elevii din Liceul Waldorf au obligația de a utiliza cu grijă manualele școlare. 
primite gratuit și de a le restitui în stare bună după folosire. 

SECȚIUNEA 3:  Reguli privind comportamentul elevilor  

Art. 176. (1) În grădinițele Waldorf se dorește crearea unui mediu cât mai sănătos 
posibil pentru dezvoltarea copilului preșcolar. Regulile care ajută la acest demers se 
găsesc în Anexa nr. 8. La înscrierea în grădiniţă părinţii semnează de luare la 
cunoştinţă a acestor reguli. 
(2) Elevii Liceului Waldorf trebuie să facă dovada unor elevi civilizați, demni de 
calitatea de elev în această școală. Pentru aceasta, fiecare învăţător/diriginte va 
prelucra la clasă regulile de comportament în timpul orelor, în timpul pauzelor (Anexa 
nr.11) și în afara școlii (Anexa nr. 13). Aceste reguli se afișează în sălile de clasă. 
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(2) Comportamentul în timpul orelor desfășurate on-line se prelucrează de către 
învățător/diriginte la începutul perioadei de învățământ online (Anexa nr. 12). 
(3) Comportamentul în timpul orelor de Educație fizică, euritmie, muzică, atelier, 
informatică sau în sala de științe se va prelucra de către cadrele didactice la oră și se 
va afișa în sălile respective. (Anexele 14 -18) 
Art. 177. (1) În toată incinta clădirii deplasarea se face la pas. 
(2) În sălile de clasă, laboratoare, ateliere, cantină se folosește încălțăminte de 

interior. 

(3) Folosirea telefoanelor și altor aparate electronice este interzisă pe teritoriul școlii. 

(4) Consumul băuturilor alcoolice, a sucurilor energizante și chipsurilor este interzis 

în Liceul Waldorf. 

SECȚIUNEA 4:  Recompense și sancțiuni ale beneficiarilor primari ai educației  

Art. 178. (1) Pe lângă notele sau calificativele care prezintă evaluarea tehnică la 
fiecare materie şi pe lângă evidenţierile prezentate în certificatele de sfârşit de an, în 
şcolile Waldorf apar mult mai des recompensele, mai ales cele verbale. Ele au rolul 
de a stimula elevii.  
(2) Este felicitat un elev care are un comportament colegial deosebit, care are 
rezultate deosebite la învăţătură şi purtare sau care contribuie la păstrarea şi 
ridicarea renumelui şcolii. 
(3) Primeşte felicitare colectivă sau recompensă, colectivitatea care a efectuat o 
muncă comună deosebită, sau a arătat o prestaţie comună deosebită.  
Art. 179. (1) Felicitările pot fi din partea unui profesor de specialitate, din partea 

învăţătorului/dirigintelui, din partea consiliului profesoral sau a directorului liceului. 

Felicitările  pot fi sub formă de diplomă sau o certificare colectivă.  

(2) Profesorul de specialitate poate felicita un elev dacă la materia respectivă, s-a 

produs o îmbunătăţire considerabilă, dacă în muncă individuală de cercetare sau 

documentare a efectuat o muncă remarcabilă sau dacă acesta a fost premiat la 

diferite concursuri.  

(3) Primeşte felicitare din partea învăţătorului elevul care: 

a. a efectuat o muncă remarcabilă în organizarea, derularea unui eveniment la 
nivelul clasei sau al şcolii 
b. a desfăşurat o perioadă mai lungă de timp o activitate de sprijinire, patronare a 
unui alt coleg; 
c. şi-a asumat, în viaţa clasei, o sarcină de lungă durată, pe care a dus-o la bun 
sfârşit în mod responsabil. 
Felicitarea din partea învăţătorului/dirigintelului se acordă, cu consultarea 

colectivităţii, la finalul unei epoci sau la sfârşitul anului. 

(4) Directorul poate înmâna o felicitare din partea Consiliului Profesoral 

elevului/colectivului care: 

a. a fost premiat la concursuri de specialitate judeţene, regionale sau naţionale 
b. a fost premiat la competiţii sportive sau alte concursuri la nivel judeţean, regional 
sau naţional 
c. a realizat o activitate comună într-un mod remarcabil; 
d. a avut un rezultat deosebit. 
Art. 180. Felicitarea din partea Directorului sau a Consiliului Profesoral se anunţă în 

faţa colectivului şcolii, cu specificarea rezultatului. Felicitarea este consemnată  de 

către profesor în certificatul de sfârşit de an 
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Art. 181. Elevii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară 
și se disting prin comportament exemplar mai pot primi următoarele recompense:  
a) comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, în care se menționează 
faptele deosebite pentru care elevul este evidențiat;  
b) burse de merit, de studiu, și de performanță pentru elevii de la cursurile 
gimnaziale  
c) alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unității de învățământ, 
ori de agenți economici sau de sponsori;  
d) premii, diplome, medalii;  
e) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din 
țară și din străinătate;  
Art. 182. (1) Elevii din Liceul Waldorf care săvârșesc fapte prin care se încalcă 
dispozițiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele școlare, vor fi sancționați în 
funcție de gravitatea acestora.  
(2) Sancțiunile care se pot aplica sunt următoarele:  
a) observația individuală; discuția individuală cu elevul 
b) fișă de atenționare (Anexa nr. 20) 
c) discuție cu părinții; 
d) avertisment în faţa comisiei de disciplină  
e) mustrare scrisă;  
f) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale;  
g) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 1-3 zile;  
h) retragerea temporară sau permanentă a dreptului de a participa la activităţi 

extracurriculare. 

i) preaviz de exmatriculare 

j) exmatricularea 

(3) Cu excepția observației individuale, toate sancțiunile aplicate elevilor sunt 

comunicate, în scris, elevilor și părinților, tutorilor sau susținătorilor legali. 

(4) Cadrul didactic care constată abaterea decide în funcție de gravitatea faptei sau 

de frecvența abaterilor săvârșite dacă se aplică observația individuală sau se trimite 

părinților o fișă de atenționare. 

(5) Pentru remedierea comportamentului, la decizia învățătorului/ dirigintelui, pot fi 

parcurse următoarele acțiuni: solicitarea ajutorului psihologului școlar, discuție în 

consiliul clasei, observarea copilului în cadrul consiliului profesoral. 

Art. 183. (1) Observația individuală constă în atenționarea elevului, cu privire la 
încălcarea regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate și 
consilierea acestuia astfel încât să dovedească, ulterior, un comportament 
corespunzător. Elevului i se va atrage totodată atenția că, în situația în care nu își 
schimbă comportamentul, i se va aplica o sancțiune mai severă.  
(2) Sancțiunea se aplică de către un cadru didactic care constată abaterea.  
Art. 184. (1) Fișa de atenționare se completează de către învățător, diriginte sau un 
cadru didactic în urma unor încălcări repetate ale regulamentului, a normelor de 
comportament civilizate sau săvârșirea unei fapte grave.  
(2) Sancțiunea se consemnează în catalogul clasei, precizându-se numărul și data 
documentului, precum și în raportul consiliului clasei la sfârșitul semestrului.  
(3) Sancțiunea este urmată de o discuție cu părintele elevului și va fi semnată de 
acesta. 
(4) Acumularea a trei fișe de atenționare referitoare la comportament neadecvat pe 
semestru duce la diminuarea mediei la purtare cu un punct. 
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(5) Aliniatul (4) din prezentul articol nu se aplică în cazul fișei de atenționare care se 
referă la pregătirea pentru ore, neefectuarea temelor, îndeplinirea sarcinilor din 
timpul orelor sau alte comportamente care nu influențează pe ceilalți participanți la 
activități. 
(6) În funcție de gravitatea sau de frecvența faptelor săvârșite de un elev, 
învățătorul/dirigintele poate propune observarea elevului în cadrul consiliului clasei 
sau al consiliului profesoral. 
Art. 185. (1) Discuția cu părinții constă în prezentarea faptelor și stabilirea unui 
program de remediere astfel încât elevul să dovedească ulterior un comportament 
corespunzător. 
(2) Discuția cu părinții este convocată de către învățătorul/ dirigintele elevului. 
Învățătorul/ dirigintele poate decide dacă la discuție este cazul să participe și elevul 
în cauză, alte cadre didactice implicate sau alți invitați, în funcție de împrejurările în 
care s-au derulat faptele. 
(3) Discuția cu părinții se finalizează cu proces verbal semnat de participanți. 
Art. 186. (1) Avertismentul în fața comisiei de disciplină constă în atenționarea 
elevului și sfătuirea acestuia să se poarte în așa fel încât să dea dovadă că a înțeles 
fapta comisă, atrăgându-i-se totodată atenția că, dacă nu își schimbă 
comportamentul, i se va aplica o sancțiune mai severă.  
(2) Sancțiunea se aplică de către comisia de disciplină în prezenţa 
învăţătorului/dirigintelui şi a părintelui elevului.  
(3) Sancțiunea se consemnează în registrul de procese verbale ale comisiei de 
disciplină. 
Art. 187. (1) Mustrarea scrisă constă în atenționarea elevului, în scris, de către 
învățător / institutor / profesorul pentru învățământul primar / profesorul diriginte, cu 
indicarea faptelor care au determinat aplicarea sancțiunii.  
(2) Sancțiunea se stabilește de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului 
clasei.  
(3) Mustrarea scrisă este redactată de învățător / institutor / profesorul pentru 
învățământul primar / profesorul diriginte, este semnată de acesta și de către 
director, este înregistrată în registrul de intrări-ieșiri al şcolii; documentul va fi 
înmânat părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, personal, de către diriginți sub 
semnătură sau transmis prin poștă, cu confirmare de primire.  
(4) Sancțiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul sub care 
a fost înregistrată în registrul de intrări-ieșiri al unității.  
(5) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea 
calificativului, în învățământul primar conform celor stabilite în consiliul profesoral. 
Art. 188. (1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către 
director, la propunerea consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului 
profesoral.  
(2) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea 
calificativului, în învățământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unității de 
învățământ.  
Art. 189. (1) Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 1-3 zile constă în înlocuirea 
activității obișnuite a elevului, pentru perioada aplicării sancțiunii, cu un alt tip de 
activitate desfășurată, de regulă, în cadrul unității de învățământ, în sala de lectură, 
în biblioteca școlii etc. Activitatea pe care o desfășoară elevul este stabilită de către 
director, la propunerea consiliului clasei și se realizează în conformitate cu 
prevederile prezentului Regulament și ale Regulamentului de organizare și 
funcționare al unității de învățământ. Sancțiunea este însoțită de obligația 
desfășurării de activități în folosul comunității școlare. Activitățile desfășurate trebuie 
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să fie adecvate vârstei și să nu pună în pericol sănătatea și integritatea fizică și 
psihică a elevului sancționat.  
(2) Dacă elevul refuză să participe la aceste activități, absențele sunt considerate 
nemotivate și se consemnează în catalogul clasei.  
(3) Sancțiunea se consemnează în catalogul clasei, precizându-se numărul și data 
documentului, precum și în raportul consiliului clasei la sfârșitul semestrului.  
(4) Această sancțiune nu se aplică elevilor de la învățământul primar.  
(5) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul 
profesoral al unității de învățământ.  
Art. 190. Retragerea temporară sau permanentă a dreptului de a participa la 
activităţi extracurriculare este stabilită de către cadrul didactic organizator al activității 
în cazul elevilor care nu dovedesc un comportament adecvat sau au dovedit abateri 
disciplinare repetate.  
Art. 191. (1) Preavizul de exmatriculare se întocmește de către profesorul diriginte 
pentru elevii care au săvârșit încălcări grave de disciplină sau absentează  
nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul  orelor de la o 
singură disciplină/modul, cumulate pe an școlar, se semnează de către acesta și de 
către director. 
Acesta se înmânează elevului și, sub semnătură părintelui/ tutorelui sau 
susținătorului legal. 
(2) Sancțiunea se consemnează în catalogul clasei, precizându-se numărul și data 
documentului, precum și în raportul consiliului clasei la sfârșitul semestrului.  
(3) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul 
profesoral al unității de învățământ.  
(4) Sancțiunea nu se aplică în cazul învățământului obligatoriu. 
Art. 192. (1) Exmatricularea se aplică de către consiliul profesoral în cazul unor 
fapte deosebit de grave sau la acumularea a 40 de absențe pe an școlar nejustificate 
sau cel puțin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/ modul,cumulate 
pe un an școlar. 
(2) Dacă abaterea constă în absențe nemotivate, sancțiunea exmatriculării se poate 
aplica numai dacă anterior a fost aplicată sancțiunea preavizului de exmatriculare. 
(3)Sancțiunea nu se aplică în cazul învățământului obligatoriu. 
(4) Exmatricularea poate fi cu sau fără drept de reînscriere. Elevilor în cauză li se 
înscrie în documentele școlare „Repetent prin exmatriculare, cu drept de reînscriere 
în aceeași unitate de învățământ sau în altă unitate de învățământ”, respectiv „fără 
drept de înscriere în nicio unitate de învățământ pentru o perioadă de 3 ani”. 
(5) Sancțiunea se consemnează în catalogul clasei, precizându-se numărul și data 
documentului, precum și în raportul consiliului clasei la sfârșitul semestrului.  
(6) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul 
profesoral al unității de învățământ.  
Art. 193.  (1) Elevii care se fac vinovați de sustragerea / deteriorarea / distrugerea 
bunurilor unității de învățământ sunt obligați, personal sau prin părinții, tutorii sau 
susținătorii legali să acopere, în temeiul răspunderii civile delictuale pentru fapta 
proprie sau al răspunderii pentru fapta minorului, toate cheltuielile ocazionate de 
lucrările necesare reparațiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte 
toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate / sustrase.  
(2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaște, răspunderea materială devine 
colectivă, revenind întregii clase / claselor.  
(3) În cazul deteriorării / distrugerii manualelor școlare primite gratuit, elevii vinovați 
înlocuiesc manualul cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei / modulului, anului 
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de studiu și tipului de manual. În caz contrar, elevii vor achita de cinci ori 
contravaloarea manualelor respective.  
(4) Pentru faptele prevăzute la alin. (1) și (3), elevii pot fi sancționați, în conformitate 
cu dispozițiile art. 180-190 din prezentul regulament.  
Art. 194. (1) Contestarea sancțiunilor prevăzute la art. 180, de către părinte, tutore 
sau susținător legal, se face în scris, consiliului de administrație al unității de 
învățământ, în termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea sancțiunii.  
(2) Contestația se soluționează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia. 
Hotărârea de soluționare a contestației este definitivă și poate fi atacată la instanța 
de contencios administrativ competentă.  
(3) Contestația prevăzută la alin. (2) reprezintă procedura prealabilă reglementată de 
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările 
ulterioare.  
Art. 195. (1) Dacă după opt săptămâni sau la încheierea semestrului la întrunirea 
consiliul profesoral de analiză a comportamentului elevilor se constată ameliorarea 
comportamentului, sancțiunea privind scăderea notei la purtare poate fi 
revizuită/anulată.  
(2) Revizuirea/ anularea sancțiunii privind nota la purtare va fi consemnată în 
registrul de procese verbale al consiliului profesoral și transmisă părintelui/ elevului 
de către învățător/ diriginte. 
Art. 196. Pentru toți elevii Liceului Waldorf la fiecare 10 absențe nemotivate pe 
semestru sau la 10% absențe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o 
disciplină, va fi scăzută nota la purtare cu un punct. 

SECŢIUNEA 5  Consiliul Elevilor 

Art. 197. (1) La nivelul Liceului Waldorf se constituie și funcționează Consiliul 
Elevilor sub îndrumarea coordonatorului de proiecte și programe educative școlare si 
extrașcolare și a unui cadru didactic cu funcția de diriginte în ciclul liceal desemnat 
de către Consiliul Profesoral la începutul fiecărui an școlar. 
(2) Consiliul elevilor este format din reprezentanții claselor VII-XII din Liceul Waldorf. 
Fiecare clasă își va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an. La 
începutul primului semestru. 
(3) Fiecare elev are dreptul de a alege şi de a fi ales ca reprezentant al elevilor din 
unitatea de învăţământ.  Este interzisă limitarea sau restrângerea dreptului de a 
alege sau  de  a  fi  ales,  indiferent  de  rasă,  naţionalitate,  etnie,  limbă,  religie,  
statut  socio-economic,  convingeri  sociale  sau  politice,  sex,  orientare  sexuală,  
vârstă,  dizabilitate, boală,  apartenenţă  la  un  grup  defavorizat,  medie  generală,  
medie  la  purtare,  situaţie şcolară precum şi orice alt criteriu discriminatoriu. 
(4) Cadrelor  didactice  sau  personalului  administrativ  din  unitatea  de  învăţământ 
le  este  interzis  să  influenţeze  procedurile  de  alegere  a  elevilor reprezentanţi,  
indiferent  de  nivelul  de  reprezentare 
Art. 198.  (1) Consiliul elevilor este structură consultativă și partener al unității de 
învățământ și reprezintă interesele elevilor în cadrul liceului și a organismelor care au 
impact asupra sistemului educațional. 
(2) Consiliul elevilor funcționează după un regulament propriu (Anexa nr. 19), 
adaptat la specificul și nevoile Liceului Waldorf, cu respectarea normelor legale în 
vigoare. 
Art. 199. Consiliul elevilor are următoarele atribuții: 
a. reprezintă interesele elevilor și transmite consiliului de administrație, directorului 
și consiliului profesoral punctul de vedere al elevilor referitor la problemele de interes 
pentru aceștia; 
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b. apără drepturile elevilor la nivelul liceului și sesizează încălcarea lor; 
c. se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, informând 
conducerea unității de învățământ despre acestea și propunând soluții; 
d. sprijină comunicarea între elevi și cadre didactice; 
e. dezbate propunerile elevilor din școală și elaborează proiecte; 
f. poate iniția activități extrașcolare, serbări, evenimente culturale, concursuri, 
excursii; 
g. poate organiza acțiuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale, pe 
probleme de mediu și altele asemenea; 
h. sprijină proiectele și programele educative în care este implicată unitatea de 
învățământ; 
i. propune modalități pentru a motiva elevii să se implice în activități extrașcolare; 
j. dezbate proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a unității de 
învățământ; 
k. se implică în asigurarea respectării Regulamentului de organizare și funcționare 
a unității de învățământ; 
l. organizează alegeri pentru funcțiile de președinte, vicepreședinte, secretar, la 
termen sau în cazul în care aceștia nu își îndeplinesc atribuțiile. 
Art. 200. (1) Forul decizional al Consiliului Elevilor este Adunarea generală. 
(2) Adunarea generală a consiliului elevilor este formată din reprezentanții claselor 
VII- XII și se întrunește după un grafic stabilit la începutul anului școlar. 
Art. 201. (1) Consiliul elevilor din Liceul Waldorf are următoarea structură: 
președinte, vicepreședinte, secretar, membrii- reprezentanții claselor. 
(2) Președintele, vicepreședintele și secretarul formează Biroul executiv. 
(3) Biroul executiv este ales, prin vot, în Adunarea Generală.  
(4) Președintele consiliului Elevilor se alege dintre elevii claselor de liceu.  
Art. 202. Președintele consiliului elevilor din Liceul Waldorf are următoarele atribuții 
a) este membru în structura superioară de organizare a elevilor, consiliul județean 
al elevilor 
b) conduce întrunirile consiliului elevilor din unitatea de învățământ; 
c) este purtătorul de cuvânt al consiliului elevilor din unitatea de învățământ; 
d) asigură desfășurarea discuțiilor într-un spirit de corectitudine, precum și 
respectarea ordinii și a libertății de exprimare; 
e) are obligația de a aduce la cunoștința consiliului de administrație al unității de 
învățământ problemele discutate în cadrul ședințelor consiliului elevilor; 
f) propune excluderea unui membru, în cadrul Adunării generale, dacă acesta nu 
își respectă atribuțiile sau nu respectă regulamentul de funcționare a consiliului. 
Art. 203.  Vicepreședintele consiliului elevilor din Liceul Waldorf are următoarele 
atribuții  
a) preia atribuțiile și responsabilitățile președintelui în absența motivată a acestuia; 
b) elaborează programul de activități al consiliului. 
Art. 204. Secretarul consiliului elevilor are următoarele atribuții: 
a. întocmește procesul-verbal al întrunirilor consiliului elevilor din unitatea de 
învățământ; 
b. notează toate propunerile avansate de consiliul elevilor. 
c. Reprezintă interesele elevilor în cadrul CEAC 
Art. 205. (1) În biroul executiv al consiliului elevilor din Liceul Waldorf este cooptat, 
cel puțin un reprezentant al claselor cu predare în limba maghiară 
(2) Mandatul fiecărui membru din biroul executiv este de maxim 2 ani. 
Art. 206. (1) Membrii consiliului elevilor trebuie să respecte regulile adoptate de 
către consiliul elevilor și să asigure, în rândul elevilor, aplicarea hotărârilor luate 
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(2) Prezența membrilor la activitățile consiliului elevilor este obligatorie. Membrii 
consiliului elevilor care înregistrează trei absențe nemotivate consecutive vor fi 
înlocuiți din aceste funcții 
Art. 207. (1) Membrii consiliului elevilor din Liceul Waldorf au datoria de a prezenta 
consiliului de administrație, respectiv consiliului profesoral, problemele specifice 
procesului instructiv-educativ cu care se confruntă colectivele de elevi. 
(2) Tematica discuțiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului 
instructiv-educativ, îmbunătățirea condițiilor de studiu ale elevilor și organizarea unor 
activități cu caracter extrașcolar de larg interes pentru elevi, activități care sunt, ca 
desfășurare, de competența unității de învățământ 
(3) Consiliul de administrație al Liceului va aviza proiectele propuse de președintele 
consiliului elevilor, dacă acestea nu contravin normelor legale în vigoare. 
(4) Fiecare membru al consiliului elevilor are dreptul de a vota prin Da sau Nu sau 
de a se abține de la vot. Votul poate fi secret sau deschis, în funcție de hotărârea 
consiliului elevilor.. 
Art. 208. Din cadrul Consiliului Elevilor, la nivelul unității de învățământ, se aleg 
reprezentanţii elevilor în următoarele organizații: 
a. Consiliul elevilor la nivelul unității de învățământ; 
b. Consiliul Județean al Elevilor; 
c. Consiliul de Administrație al Liceului  
d. reprezentanţii  elevilor în  comisiile  unităţii  de  învăţământ (CEAC, Comisia de 
mediere conflicte, etc) 
Art. 209. (1) Președintele consiliului elevilor participă, cu statut de observator, la 
ședințele Consiliului de Administrație al Liceului, la care se discută aspecte privind 
elevii, la invitația scrisă a directorului. În funcție de tematica anunțată, președintele 
consiliului elevilor poate desemna alt reprezentant al elevilor ca participant la 
anumite ședințe ale consiliului de administrație. În cazul în care președintele 
consiliului elevilor a împlinit vârsta de 18 ani, acesta va fi membru cu drept de vot în 
consiliul de administrație al Liceului din cota rezervată părinților, conform OMEN 
3160/2017. 
(2) Vicepreședintele consiliului elevilor Liceului Waldorf activează în Comisia de 
evaluare și asigurare a calității 
(3) Consiliul Elevilor deleagă un reprezentant în comisia de soluționare conflicte în 
cazul conflictelor care implică elevi. 

CAPITOLUL 3:  Activitatea educativă extrașcolară 

Art. 210. Activitatea educativă extrașcolară din Liceul Waldorf este concepută ca 
mediu de dezvoltare și formare personală, ca modalitate de formare și întărire a 
culturii organizaționale a unității de învățământ și ca mijloc de îmbunătățire a 
motivației, frecvenței și performanței școlare, precum și de remediere a unor 
probleme comportamentale ale elevilor. Participarea la activitățile extracurriculare 
este un factor important într-o școală Waldorf, contribuind în afară de formarea 
copilului și la evaluarea muncii din școală cu ajutorul părinților. 
Art. 211. (1) Activitatea educativă extrașcolară se desfășoară în afara orelor de 
curs.  
(2) Activitatea educativă extrașcolară se poate desfășura fie în incinta școlii, fie în 
afara acesteia, în baze sportive și de agrement, în spații educaționale, culturale, 
sportive, turistice, de divertisment. 
(6) Pentru activitățile curriculare şi extracurriculare desfășurate în afara școlii, 
profesorul organizator completează cererea pentru deplasare de scurtă durată din 
Anexa nr. 21.  
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Art. 212. (1) Activitățile educative extrașcolare desfășurate în școală sunt: culturale, 
civice, artistice, tehnice, aplicative, științifice, sportive, de educație pentru sănătate și 
de voluntariat.  
(2) Activitățile educative extrașcolare pot consta în: proiecte și programe educative, 
concursuri, festivaluri, expoziții, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, 
expediții, școli, tabere și caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, 
simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere deschise etc.  
(3) Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei grupe / clase de 
preșcolari / elevi, de către educatoare / învățător / profesorul diriginte, cât și la nivelul 
unității de învățământ, de către coordonatorul pentru proiecte și programe educative 
școlare și extrașcolare sau de un coordonator al activității.  
(4) Activitățile educative extrașcolare la nivelul școlii sunt stabilite în consiliul 
profesoral al unității de învățământ, la începutul anului școlar în conformitate cu 
activitățile tradiționale în sistemul Waldorf.  
(5) Pentru organizarea activităților extrașcolare sub forma excursiilor, taberelor, 
expedițiilor și a altor activități de timp liber care necesită deplasarea din localitate de 
domiciliu, se respectă prevederile stabilite prin ordin al ministrului educației și 
cercetării. 
 (6) Calendarul activităților educative extrașcolare este aprobat de consiliul de 
administrație al şcolii.  
Art. 213. (1) La nivelul Liceului Waldorf se desfășoară următoarele activități 
extrașcolare ordinare: Bazarul de Crăciun – la sfârșitul lunii noiembrie începutul lunii 
decembrie; Concertul de Crăciun – în ultima săptămână de școală dinaintea 
Crăciunului, ziua poeziei –15 ianuarie la secția română și 11 aprilie la secția 
maghiară, ziua maghiarilor de pretutindeni 15 martie, ziua unirii – 24 ianuarie.  
(2) La nivelul fiecărei clase/grupe sau cu grupe de clase se desfășoară anual 
următoarele activități: Ziua Recoltei- toamna, Sfântul Mihail – sfârșit de septembrie, 
Sfântul Martin (Lămpașe) – 11 noiembrie, Spirala sfârșit de noiembrie, început de 
decembrie, Carnavalul – a doua jumătate din februarie. 
(3) La nivelul claselor se desfășoară serbări de epocă la inițiativa cadrelor didactice. 
Art. 214. (1) La nivelul claselor se pot organiza tabere de schi sau de vară. Aceste 
tabere se pot desfăşura în timpul semestrului doar dacă la ele participă cel puţin 
70%, din efectivul clasei.  
(2) Elevii care nu pot participa din diferite motive, vor frecventa şcoala în clasa 
imediat inferioară, sau dacă acest lucru nu este posibil, într-o clasă stabilită de către 
diriginte/învăţător în funcţie de situaţia existentă. 
(3) Programul taberei va conţine în afară de schi, respectiv drumeţii şi cursul 
principal şi ore de aplicaţii stabilite de către cadrele didactice însoţitoare. 
Art. 215. Evaluarea activității educative extrașcolare la nivelul unității de învățământ 
se centrează pe:  
a) adoptarea unei culturi organizaționale demne și decente;  
b) gradul de responsabilizare și integrare socială;  
c) gradul de formare a mentalității specific pedagogiei Waldorf și a învățării pe tot 
parcursul vieții 
d) gradul de dezvoltare și diversificare a setului de competențe cheie.  
(1) Evaluarea activității educative extrașcolare este realizată, anual, de către 
coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare.  
(2) Raportul anual privind activitatea educativă extrașcolară este prezentat și 
dezbătut în consiliul profesoral și aprobat în consiliul de administrație.  
(3) Raportul anual privind activitatea educativă extrașcolară derulată la nivelul unității 
de învățământ este inclus în raportul anual privind calitatea educației (RAEI).  
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Art. 216. Evaluarea activității educative extrașcolare derulate la nivelul unității de 
învățământ este parte a evaluării instituționale a școlii.  

CAPITOLUL 4:  Evaluarea beneficiarilor primari ai educației  

SECȚIUNEA 1:  Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare  

Art. 217. (1) Evaluarea în Liceul Waldorf se realizează conform legii, la nivel de 
disciplină.  
(2) În sistemul alternativ Waldorf, pe lângă notele/calificativele din catalog, copilul 
primește la sfârșitul anului o evaluare descriptivă, sub titlul de certificat de sfârșit de 
an. 
Art. 218.  La sfârșitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socio-
emoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării precum și a dezvoltării 
capacităților și atitudinilor față de învățare ale copilului, realizată pe parcursul 
întregului an școlar, se finalizează prin completarea unui raport, de către cadrul 
didactic responsabil, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului 
educației și cercetării. 
Art. 219. Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcție de vârsta și de 
particularitățile psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educației și de specificul 
fiecărei discipline. Acestea pot fi:  
a. lucrări scrise;  
b. experimente și activități practice;  
c. referate și proiecte;  
d. realizarea caietelor de epocă; 
e. interviuri;  
f. portofolii;  
g. probe practice;  
h. instrumente specifice pedagogiei Waldorf: gradul de implicare al elevului la 

activitățile de predare-învățare, interesul pentru îndeplinirea sarcinilor primite, 
întocmirea caietului de epocă, participarea la serbările de epocă 

Art. 220. Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip și lucrările 
semestriale scrise (teze) se elaborează pe baza cerințelor stabilite de programele 
pedagogiei Waldorf, parte a Curriculumului național.  
Art. 221. (1) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin:  
a. aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului - la nivelurile ante-preșcolar, 

preșcolar și clasa pregătitoare;  
b. calificative - în clasele I-IV și în învățământul special care școlarizează elevi cu 

deficiențe grave, severe, profunde sau asociate;  
c. Note de la 1 la 10 pentru învățământul gimnazial 
d. Evaluare descriptivă, sub titlul de certificat de sfârșit de an. 
(2) Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub 
forma: „Calificativul / data” sau „Nota / data”, cu excepția celor de la nivelul preșcolar, 
care sunt trecute în caietul de observații și ale celor de la clasa pregătitoare, care se 
trec în raportul anual de evaluare. 
(3) Certificatul de sfârșit de an se înmânează părintelui, de către învățător/diriginte la 
încheierea cursurilor anului școlar.  
Art. 222. (1) Rezultatele evaluării se comunică și se discută cu părinții, tutorii sau 
susținătorii legali. În acest sens, școala organizează semestrial întâlniri cu părinții.  
(2) Numărul de calificative / note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare 
disciplină de studiu, exclusiv nota de la lucrarea scrisă semestrială (teză), după caz, 
trebuie să fie cel puțin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul 
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cadru de învățământ. Fac excepție disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la 
care numărul minim de calificative / note este de două.  
(3) În cazul curriculumului organizat modular (materie de curs principal), numărul de 
note acordate semestrial trebuie să fie corelat cu numărul de ore alocate fiecărui 
modul, de regulă, o notă la un număr de 25 de ore. Numărul minim de note acordate 
elevului la un modul este de două.  
(4) Elevii aflați în situație de corigență vor avea cu cel puțin un calificativ / o notă în 
plus față de numărul de calificative / note prevăzute la alin. (4), ultimul calificativ / 
ultima notă fiind acordat, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului, cu 
condiția ca acesta să fie prezent la ore.  
(5) Disciplinele, la care se susțin lucrări scrise semestriale (teze), se stabilesc prin 
ordin al ministrului educației și cercetării.  
(6) Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră 
special destinată acestui scop și se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale 
(tezele) se păstrează în școală până la sfârșitul anului școlar.  
Art. 223. (1) La sfârșitul fiecărui semestru și la încheierea anului școlar, cadrele 
didactice au obligația să încheie situația școlară a elevilor, în condițiile prezentului 
regulament.  
(2) La sfârșitul fiecărui semestru, învățătorul / institutorul / profesorul pentru 
învățământul primar / profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea 
mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecvența și comportarea elevului, 
respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de unitatea de învățământ.  
(3) La sfârșitul fiecărui semestru învățătorul / institutorul / profesorul pentru 
învățământul primar / profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru elaborarea 
aprecierii asupra situației școlare a fiecărui elev.  
Art. 224. (1) La fiecare disciplină de studiu media semestrială este calculată dintr-
un  număr de note egal cu numărul de ore săptămânal cuprins în planul cadru, 
exceptând teza.  
(2) La disciplinele de studiu la care nu se susține lucrarea scrisă semestrială (teza), 
media semestrială se obține prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai 
apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea 
elevului.  
(3) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, 
cu excepția notei de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două 
zecimale exacte, fără rotunjire.  
(4) La disciplinele de studiu la care se susține lucrarea scrisă semestrială (teza) 
media semestrială se calculează astfel: „media semestriala = (3M+T)/4”, unde „M” 
reprezintă media la evaluarea periodică, iar „T” reprezintă nota obținută la lucrarea 
scrisă semestrială (teză). Nota astfel obținută se rotunjește la cel mai apropiat număr 
întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.  
(5) Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două 
medii semestriale, calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire. În cazul în care 
elevul a fost scutit medical, pe un semestru, la disciplina educație fizică și sport, 
calificativul / media de pe semestrul în care elevul nu a fost scutit devine calificativul / 
media anuală.  
(6) Nota lucrării scrise semestriale (teză) și mediile semestriale și anuale se 
consemnează în catalog cu cerneală roșie.  
(7) În cazul în care curriculumul este organizat modular, doar in ore de curs principal, 
fiecare modul se dezvoltă ca o unitate autonomă de instruire. Media unui modul se 
calculează din notele obținute pe parcursul desfășurării modulului, conform 
prevederilor de la alin.(2)-(4). Încheierea mediei unui modul care se termină pe 
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parcursul anului se face în mod obligatoriu în momentul finalizării acestuia, nefiind 
condiționată de sfârșitul semestrului. Aceasta este considerată și media anuală a 
modulului.  
(8) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a 
mediilor anuale de la toate disciplinele și de la purtare. Media generală, în cazul 
curriculumului organizat pe module, se calculează în conformitate cu reglementările 
legale în vigoare, media generală a unui modul fiind similară cu media generală a 
unei discipline.  
Art. 225. (1) La clasele I-IV se stabilesc calificative semestriale și anuale la fiecare 
disciplină de studiu.  
(2) Pentru aceste clase calificativul semestrial pe disciplină / domeniu de studiu se 
stabilește astfel: se aleg două calificative cu frecvența cea mai mare, acordate în 
timpul semestrului, după care, în perioadele de recapitulare și de consolidare a 
materiei, în urma aplicării unor probe de evaluare sumativă, cadrul didactic poate 
opta pentru unul dintre cele două calificative.  
(3) Pentru aceste clase, calificativul anual la fiecare disciplină / domeniul de studiu 
este dat de unul dintre calificativele semestriale stabilite de cadrul didactic în baza 
următoarelor criterii:  
a. progresul sau regresul performanței elevului;  
b. raportul efort-performanță realizată;  
c. creșterea sau descreșterea motivației elevului;  
d. realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau de recuperare, 

stabilite de cadrul didactic și care au fost aduse la cunoștința părintelui, tutorelui 
sau susținătorului legal.  

Art. 226.  În învățământul primar, calificativele semestriale și anuale pe disciplină 
se consemnează în catalog de către învățătorul / institutorul / profesorul pentru 
învățământul primar / profesorul de specialitate. Calificativele la purtare se 
consemnează în catalog de către învățători / institutori / profesorii pentru 
învățământul primar.  
Art. 227. (1) Elevii scutiți de efort fizic au obligația de a fi prezenți la orele de 
educație fizică și sport. Acestor elevi nu li se acordă calificative / note și nu li se 
încheie media la această disciplină în semestrul sau în anul în care sunt scutiți 
medical.  
(2) Pentru elevii scutiți medical, profesorul de educație fizică și sport va consemna în 
catalog, la rubrica respectivă, „scutit medical în semestrul … „ sau „scutit medical în 
anul școlar … „, specificând totodată documentul medical, numărul și data eliberării 
acestuia. Documentul medical va fi atașat la dosarul personal al elevului, aflat la 
secretariatul unității de învățământ.  
(3) Elevii scutiți medical, semestrial sau anual, nu sunt obligați să vină în echipament 
sportiv la orele de educație fizică și sport, dar trebuie să aibă încălțăminte adecvată 
pentru sala de sport. Absențele la aceste ore se consemnează în catalog.  
(4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiți medical, în timpul orei de educație 
fizică și sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, 
cronometrare, măsurare, supraveghere, înregistrarea unor elemente tehnice, ținerea 
scorului etc. În funcție de resursele unităților de învățământ, elevii scutiți medical pot 
beneficia, în timpul orelor de sport, de un program special de gimnastică medicală, 
potrivit afecțiunilor diagnosticate.  
Art. 228. (1) Elevii pot să nu frecventeze orele de religie. Situația școlară anuală se 
încheie fără disciplina religie.  
(2) Elevii aflați în situațiile prevăzute la alin. (1) vor participa la activitățile desfășurate 
în altă clasă apropiată ca vârstă, prin hotărârea Consiliului de Administrație.  
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Art. 229. Sunt declarați promovați elevii care, la sfârșitul anului școlar, obțin la 
fiecare disciplină de studiu / modul cel puțin media anuală 5,00 / calificativul 
„Suficient”, iar la purtare, media anuală 6,00 / calificativul „Suficient”.  
Art. 230. Sunt declarați amânați, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate 
definitiva situația școlară la una sau la mai multe discipline de studiu / module din 
următoarele motive:  
a. au absentat, motivat și nemotivat, la cel puțin 50% din numărul de ore de curs 

prevăzut într-un semestru la disciplinele / modulele respective;  
b. au fost scutiți de frecvență de către directorul unității de învățământ în urma unor 

solicitări oficiale, pentru perioada participării la festivaluri și concursuri 
profesionale, cultural-artistice și sportive, interne și internaționale, cantonamente 
și pregătire specializată;  

c. au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de Ministerul 
Educației și Cercetării;  

d. au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte țări;  
e. nu au un număr suficient de calificative / note, necesar pentru încheierea mediei 

/ mediilor sau nu au calificativele / mediile semestriale ori anuale la disciplinele / 
modulele respective, consemnate în catalog de către cadrul didactic, din alte 
motive decât cele de mai sus.  

Art. 231.  Părinții Elevilor care au acumulat mai mult de 5 absențe nemotivate vor fi 
anunțați și se va intra într-un proces de remediere a situației prevăzută în procedura 
de la Anexa nr. 22. 
Art. 232. (1) Elevii declarați amânați pe semestrul I își vor încheia situația școlară în 
primele 4 săptămâni de la revenirea la școală.  
(2) Încheierea situației școlare a elevilor prevăzuți la alin. (1) se face pe baza 
calificativelor / notelor consemnate în rubrica semestrului I, datate la momentul 
evaluării.  
(3) Încheierea situației școlare a elevilor amânați pe semestrul al doilea, a celor 
declarați amânați pe semestrul I și care nu și-au încheiat situația școlară conform 
prevederilor alin. (1) și (2) sau amânați anual se face într-o perioadă stabilită de 
conducerea unității de învățământ, înaintea sesiunii de corigențe. Elevii amânați, 
care nu promovează la una sau două discipline / module de studiu în sesiunea de 
examene de încheiere a situației școlare a elevilor amânați, se pot prezenta la 
sesiunea de examene de corigențe.  
Art. 233. (1) Sunt declarați corigenți elevii care obțin calificative „Insuficient” / medii 
anuale sub 5,00 la cel mult două discipline de studiu, precum și elevii amânați care 
nu promovează examenul de încheiere a situației școlare, la cel mult două discipline 
de studiu.  
(2) În cazul în care curriculumul este organizat modular, sunt declarați corigenți:  
a. elevii care obțin medii sub 5,00 la modulele ce se finalizează pe parcursul anului 
școlar, indiferent de numărul modulelor nepromovate;  
b. elevii care obțin medii sub 5,00 la cel mult două module care se finalizează la 
sfârșitul anului școlar, precum și elevii amânați care nu promovează examenul de 
încheierea situației școlare, la cel mult două module.  
(3) Pentru elevii corigenți, se organizează anual o singură sesiune de examene de 
corigență, într-o perioadă stabilită de Ministerul Educației Și Cercetării. și Cercetării 
Științifice.  
(4) Pentru elevii corigenți menționați la alin. (2) lit. a), se organizează și o sesiune 
specială de examene de corigență, în ultima săptămână a anului școlar. Media 
fiecărui modul, obținută în cadrul sesiunii speciale de corigență, este și media anuală 
a modulului.  
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Art. 234. Elevii cu rezultate slabe la învățătură vor intra într-un program remedial 
conform cu procedura de la Anexa nr. 23. Astfel se va încerca împreună cu părinții 
recuperarea acestor elevi și evitarea corigenței. 
Art. 235. (1) Sunt declarați repetenți:  
a. elevii care au obținut calificativul „Insuficient” / medii anuale sub 5,00 la mai mult 

de două discipline de învățământ / module care se finalizează la sfârșitul anului 
școlar. Prevederile se aplică și elevilor care nu au promovat, la examenele de 
corigență în sesiunea specială, organizată în conformitate cu Art. 231, alin. 4;  

b. elevii care au obținut la purtare calificativul anual „Insuficient” / media anuală mai 
mică de 6,00;  

c. elevii corigenți care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigență sau la 
sesiunea specială prevăzută la Art. 231, alin. (4) sau care nu promovează 
examenul la toate disciplinele / modulele la care se află în situație de corigență;  

d. elevii amânați care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situației școlare la 
cel puțin o disciplină / modul.  

(2) La sfârșitul clasei pregătitoare elevii nu pot fi lăsați repetenți. Elevii care, pe 
parcursul clasei pregătitoare, au manifestat dificultăți de învățare, menționate în 
raportul de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoționale, cognitive, a limbajului și a 
comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor față de învățare, la 
finalul clasei pregătitoare, vor rămâne în colectivele în care au învățat și vor intra, pe 
parcursul anului școlar următor într-un program de remediere / recuperare școlară, 
realizat de învățător / institutor / profesorul pentru învățământul primar, împreună cu 
un specialist de la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională / Centrul 
Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională.  
(3) La sfârșitul clasei întâi elevii nu pot fi lăsați repetenți. Elevii care, la încheierea 
clasei întâi, au manifestat dificultăți de învățare, menționate în raportul de evaluare a 
dezvoltării fizice, socio-emoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării, precum și 
a dezvoltării capacităților și atitudinilor față de învățare, vor rămâne în colectivele în 
care au învățat și vor intra într-un program de remediere / recuperare școlară, pe 
parcursul anului școlar următor realizat de învățător / institutor / profesorul pentru 
învățământul primar, împreună cu un specialist de la Centrul Județean de Resurse și 
Asistență Educațională / Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență 
Educațională.  
Art. 236. Elevii declarați repetenți se pot înscrie în anul școlar următor în clasa pe 
care o repetă, la Liceul Waldorf, inclusiv cu depășirea numărului maxim de elevi la 
clasă prevăzut de lege, sau se pot transfera la altă unitate de învățământ.  
Art. 237. (1) După încheierea sesiunii de corigență, elevii care nu au promovat la o 
singură disciplină de învățământ / un singur modul au dreptul să solicite 
reexaminarea. Aceasta se acordă de către director, în cazuri justificate, o singură 
dată.  
(2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unității de învățământ, în 
termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor examenului de corigență.  
(3) Reexaminarea se desfășoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, 
dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an școlar.  
(4) Comisia de reexaminare se numește de către director și este formată din alte 
cadre didactice decât cele care au făcut examinarea.  
Art. 238. (1) Pentru elevii declarați corigenți sau amânați pentru întregul an școlar, 
examinarea se face din toată materia studiată în anul școlar, conform programei 
școlare.  
(2) Pentru elevii amânați pentru un semestru, examinarea în vederea încheierii 
situației, se face numai din materia acelui semestru.   
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(3) În situația transferării elevului după semestrul I de la o clasă paralelă din Liceul 
Waldorf, elevul trebuie să susţină examen de diferenţă pentru modulele (epocile) 
care sunt prevăzute în trunchiul comun şi nu au fost studiate de către elev dar s-au 
studiat în clasa la care se transferă. Documentele doveditoare sunt: lucrare scrisă şi 
catalog al examenului de diferenţă. Aceste documente se păstrează la secretariatul  
şcolii.  
(4) În situația transferării elevului după semestrul I, secretarul școlii înscrie în 
catalogul clasei la care se transferă candidatul numai mediile din primul semestru de 
la disciplinele pe care elevul le studiază la specializarea la care s-a transferat. Notele 
obținute la examenele de diferențe susținute la disciplinele / modulele prevăzute în 
trunchiul comun a clasei la care se transferă și care nu au fost studiate de candidat 
anterior transferului reprezintă mediile pe semestrul I la disciplinele / modulele 
respective.  
(5) Nu se susțin examene de diferență pentru disciplinele din curriculumul la decizia 
școlii (opţionale).  
(6) În cazul elevilor transferați, aceștia preiau disciplinele opționale ale clasei în care 
se transferă. În situația transferului elevului la începutul semestrului al II-lea sau în 
cursul acestuia, mediile semestriale obținute la disciplinele opționale ale clasei, la 
sfârșitul semestrului al II-lea, devin medii anuale pentru disciplina respectivă.  
(7) În cazul transferului pe parcursul anului școlar, părintele, tutorele sau susținătorul 
legal al elevului își asumă în scris responsabilitatea însușirii de către elev a 
conținutului programei școlare parcurse până în momentul transferului, la disciplinele 
opționale.  
(8) În cazul transferului de la o şcoală la care elevul a studiat alte limbi străine decât 
cele studiate la Liceul Waldorf, părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului își 
asumă responsabilitatea recuperării noţiunilor de limbă într-un termen stabilit de 
comun acord cu dascălul de la clasă, dar nu mai lung de doi ani.  
(9) În situația menționată la alin. (6), în foaia matricolă vor fi trecute și disciplinele 
opționale pe care le-a parcurs elevul la unitatea de învățământ de la care se 
transferă, la care are situația școlară încheiată pe primul semestru, cât și pe cele ale 
clasei din unitatea de învățământ la care se transferă. În acest caz, media 
semestrială la fiecare din aceste discipline opționale devine medie anuală.  
(10) Este de evitat transferul elevilor la Liceul Waldorf care au avut media scăzută la 
purtare în şcoala de provenienţă. 
Art. 239. (1) Elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învățământ din altă țară 
pot dobândi calitatea de elev în Liceul Waldorf numai după parcurgerea procedurii de 
transfer (Anexa nr. 24) şi echivalarea, de către ISJ a studiilor anterioare înscrierii.  
(2) Elevii menționați la alin. (1) vor fi înscriși ca audienți până la finalizarea procedurii 
de echivalare, indiferent de momentul în care părinții, tutorii sau susținătorii legali ai 
acestora solicită școlarizarea.  
(3) Dosarul de echivalare va fi depus de către părinții, tutorii sau susținătorii legali ai 
elevului la unitatea de învățământ la care este înscris elevul ca audient. Liceul 
Waldorf transmite dosarul către inspectoratul școlar, în termen de cel mult 5 de zile 
de la înscrierea elevului ca audient. Dosarul este retransmis, în maximum 5 de zile, 
de către inspectoratul școlar, către compartimentul de specialitate din Ministerul 
Educației Și Cercetării.  
(4) În cazul în care părinții, tutorii sau susținătorii legali nu au depus dosarul în 
termen de 30 de zile de la înscrierea elevului ca audient, acesta va fi înscris în clasa 
următoare ultimei clase absolvite în România sau în clasa stabilită de comisia 
constituită la nivelul unităţii conform ROFUIP OMECS 5447/2020 Art. 136. 
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Art. 240. (1) Elevilor, care urmează să continue studiile în alte țări pentru o 
perioadă determinată de timp, li se rezervă locul în unitatea de învățământ de unde 
pleacă, la solicitarea scrisă a părintelui, tutorelui sau susținătorului legal.  
(2) Încheierea situației școlare a acestei categorii de elevi, declarați amânați, se face 
după revenirea în țară, dacă revenirea are loc până la începerea cursurilor noului an 
școlar.  
(3) În cazul în care revenirea elevilor plecați în străinătate pe parcursul unui an școlar 
are loc după începerea cursurilor noului an școlar, se aplică procedura referitoare la 
recunoaștere și echivalare și, după caz, cea prevăzută la articolele precedente, dacă 
nu li se poate echivala anul școlar parcurs în străinătate.  
Art. 241. (1) Consiliile profesorale validează situația școlară a elevilor, pe clase, în 
ședință de încheiere a cursurilor semestriale / anuale, iar secretarul consiliului o 
consemnează în procesul-verbal, menționându-se numărul elevilor promovați, 
numărul și numele elevilor corigenți, repetenți, amânați, precum și numele elevilor cu 
note scăzute la purtare. 
(2) Situația școlară a elevilor corigenți, amânați sau repetenți se comunică în scris 
părinților, tutorilor sau reprezentanților legali sau, după caz, elevilor majori, de către 
învățător / institutor / profesorul pentru învățământul primar / profesorul diriginte, în 
cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor fiecărui semestru / an școlar.  
(3) Pentru elevii amânați sau corigenți, învățătorul / profesorul pentru învățământul 
primar / profesorul diriginte comunică în scris părinților, tutorelui sau susținătorului 
legal, programul de desfășurare a examenelor de corigență și perioada de încheiere 
a situației școlare.  

SECȚIUNEA 2:  Examenele organizate la nivelul unităților de învățământ  

Art. 242. (1) Examenele organizate de Liceul Waldorf sunt:  
a) examen de corigență pentru elevii declarați corigenți la încheierea cursurilor 
anuale și pentru elevii declarați corigenți după susținerea examenelor din sesiunea 
pentru elevii amânați, precum și pentru cei menționați la Art. 230, alin. (3) pentru 
care se organizează o sesiune specială;  
b) examen de încheiere a situației școlare pentru elevii declarați amânați, conform 
prevederilor Art. 235, alin. (2);  
c) examen de diferențe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învățământ este 
condiționată de promovarea unor astfel de examene;  
(2) Organizarea, examenelor de admitere în învățământul liceal, precum și a 
examenelor și evaluărilor naționale, se face conform metodologiilor aprobate prin 
ordin al ministrului educației și cercetării.  
Art. 243. Desfășurarea examenelor de diferență are loc, de regulă, în perioada 
vacanțelor școlare.  
Art. 244. La examenele de diferență pentru elevii care solicită transferul de la o 
unitate de învățământ la alta nu se acordă reexaminare.  
Art. 245. (1) Pentru desfășurarea examenelor există 3 tipuri de probe: scrise, orale 
și practice, după caz. La toate examenele se susțin, de regulă, două din cele trei 
probe - proba scrisă și proba orală.  
(2) Pentru disciplinele / modulele de studiu la care, datorită profilului sau/și 
specializării / calificării profesionale, este necesară și proba practică, modalitățile de 
susținere a acesteia, precum și cea de-a doua probă de examen sunt stabilite de 
directorul unității de învățământ împreună cu membrii catedrei de specialitate.  
(3) Proba practică se susține la disciplinele / modulele care au, preponderent, astfel 
de activități.  
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(4) Directorul unității de învățământ stabilește, prin decizie, în baza hotărârii 
consiliului de administrație, componența comisiilor și datele de desfășurare a 
examenelor. Sesiunea de corigențe are un președinte și câte două cadre didactice 
examinatoare pentru fiecare comisie pe disciplină. Comisia este responsabilă de 
realizarea subiectelor.  
(5) La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeași 
specialitate sau după caz specialități înrudite / din aceeași arie curriculară.  
(6) Pentru examinarea elevilor corigenți, unul dintre cadrele didactice este cel care a 
predat elevului disciplina / modulul de învățământ în timpul anului școlar. În mod 
excepțional, în situația în care între elev și profesor există un conflict care ar putea 
vicia rezultatul evaluării, în comisia de examinare este numit un alt cadru didactic de 
aceeași specialitate sau după caz de specialități înrudite din aceeași arie curriculară.  
Art. 246. (1) Proba scrisă a examenelor are o durată de 45 de minute pentru 
învățământul primar și de 90 de minute pentru celelalte nivele, din momentul 
transcrierii subiectelor pe tablă sau al primirii, de către elev, a foii cu subiecte. Proba 
scrisă conține două variante de subiecte, dintre care elevul tratează o singură 
variantă, la alegere.  
(2) Proba orală a examenelor se desfășoară prin dialog cadru didactic-elev, pe baza 
biletelor de examen. Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât 
numărul elevilor care susțin examenul la disciplina / modulul respectivă / respectiv. 
Fiecare bilet conține două subiecte. Elevul poate schimba biletul de examen cel mult 
o dată.  
(3) Fiecare cadru didactic examinator acordă elevului câte o notă la fiecare probă 
susținută de aceasta. Notele de la probele orale sau practice sunt întregi. Notele de 
la probele scrise pot fi și fracționare. Media aritmetică a notelor acordate la cele două 
sau trei probe, rotunjită la nota întreagă cea mai apropiată, reprezintă nota finală la 
examenul de corigență, fracțiunile de 50 de sutimi rotunjindu-se în favoarea elevului.  
(4) Media obținută de elev la examenul de corigență este media aritmetică, calculată 
cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor finale acordate de cei 2 examinatori. Între 
notele finale acordate de cei 2 examinatori nu se acceptă o diferență mai mare de un 
punct. În caz contrar, medierea o face președintele comisiei de examen.  
(5) La clasele la care evaluarea cunoștințelor se face prin calificative se procedează 
astfel: după corectarea lucrărilor scrise și după susținerea examenului oral fiecare 
examinator acordă calificativul său global; calificativul final al elevului la examenul de 
corigență se stabilește de comun acord între cei 2 examinatori.  
Art. 247. (1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina / modulul de 
examen, dacă obține cel puțin calificativul „Suficient” / media 5,00.  
(2) Sunt declarați promovați anual elevii care obțin, la fiecare disciplină / modul la 
care susțin examenul de corigență, cel puțin calificativul „Suficient” / media 5,00.  
(3) Media obținută la examenul de corigență, la cel de încheiere a situației școlare 
pentru elevii amânați pentru un an și la examenul de diferență care echivalează o 
disciplină studiată timp de un an școlar, constituie media anuală a disciplinei 
respective și intră în calculul mediei generale anuale. 
(4) La examenul de încheiere a situației școlare pentru elevii amânați pe semestrul al 
doilea sau la examenul de diferență care echivalează o disciplină numai pe intervalul 
unui semestru, media obținută constituie media semestrială a elevului la disciplina 
respectivă.  
Art. 248. (1) Elevii corigenți sau amânați, care nu se pot prezenta la examene din 
motive temeinice, dovedite cu acte, depuse în cel mult 7 zile lucrătoare de la data 
examenului, sunt examinați la o dată ulterioară, stabilită de consiliul de administrație, 
dar nu mai târziu de începerea cursurilor noului an școlar.  
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(2) În situații excepționale, respectiv internări în spital, imobilizări la pat etc., dovedite 
cu acte, inspectoratul școlar poate aproba susținerea examenului și după începerea 
cursurilor noului an școlar.  
Art. 249.  (1) Rezultatele obținute la examenele de încheiere a situației școlare, la 
examenele pentru elevii amânați și la examenele de corigență, inclusiv la cele de 
reexaminare, se consemnează în catalogul de examen de către cadre didactice 
examinatoare și se trec în catalogul clasei de către secretarul şcolii în termen de 
maximum 5 zile de la afișarea rezultatelor, dar nu mai târziu de data începerii 
cursurilor noului an școlar, cu excepția situațiilor prevăzute la Art. 246 alin. (2), când 
rezultatele se consemnează în catalogul clasei în termen de 5 zile de la afișare.  
(2) Rezultatele obținute de elevi la examenele de diferență se consemnează în 
catalogul de examen, de către cadrele didactice examinatoare, iar în registrul 
matricol și în catalogul clasei de către secretarul unității de învățământ.  
(3) În catalogul de examen se consemnează calificativele / notele acordate la fiecare 
probă, nota finală acordată de fiecare cadru didactic examinator sau calificativul 
global, precum și media obținută de elev la examen, respectiv calificativul final. 
Catalogul de examen se semnează de către examinatori și de către președintele 
comisiei, imediat după terminarea examenului.  
(4) Președintele comisiei de examen predă secretarului şcolii toate documentele 
specifice acestor examene: cataloagele de examen, lucrările scrise și însemnările 
elevilor la proba orală / practică. Aceste documente se predau imediat după 
finalizarea examenelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an școlar. 
(5) Lucrările scrise și foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului se 
păstrează în arhiva unității de învățământ timp de un an.  
(6) Rezultatul la examenele de corigență și la examenele de încheiere a situației 
pentru elevii amânați, precum și situația școlară anuală a elevilor se afișează, la loc 
vizibil, a doua zi după încheierea sesiunii de examen și se consemnează în procesul-
verbal al primei ședințe a consiliului profesoral.  
Art. 250. După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situației de corigență 
sau de reexaminare, învățătorul/ profesorul dirigintele consemnează în catalog 
situația școlară a elevilor care au participat la aceste examene.  

CAPITOLUL 5:  Transferul beneficiarilor primari ai educației  

Art. 251. (1) Beneficiarii primari ai educației au dreptul să se transfere de la o clasă 
la alta, de la o unitate de învățământ la alta, de la o formă de învățământ la alta, în 
conformitate cu prevederile ROFUIP şi a prezentului Regulament.  
(2) Operaţiunea de transfer la şi de la Liceul Waldorf se face cu aprobarea Consiliului 
de Administraţie. 
Art. 252. Transferul elevilor la Liceul Waldorf se face conform procedurii de la 
Anexa nr. 24  
Art. 253. (1) Transferurile se efectuează, de regulă, în perioada inter-semestrială 
sau a vacanței de vară. Prin excepție, transferurile de la nivelul preșcolar se pot face 
oricând în timpul anului școlar, ținând cont de interesul superior al copilului.  
(2) Transferul elevilor în timpul semestrelor se poate efectua, în mod excepțional, cu 
respectarea prevederilor prezentului regulament, în situația schimbării domiciliului 
părinților dintr-o altă localitate.  
Art. 254. (1) Pentru copiii / tinerii cu cerințe educaționale speciale, în funcție de 
evoluția acestora, se pot face propuneri de reorientare dinspre învățământul special / 
special integrat spre învățământul de masă și invers.  
(2) Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul 
în cauză sau de către părinții, tutorii sau susținătorii legali ai copilului și de către 
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consilierul psihopedagog școlar. Decizia de reorientare se ia de către comisia de 
expertiză din cadrul Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) 
cu acordul părinților, tutorilor sau susținătorilor legali.  
Art. 255. După aprobarea transferului, unitatea de învățământ primitoare este 
obligată să solicite situația școlară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea 
de învățământ de la care se transferă elevul este obligată să trimită la unitatea de 
învățământ primitoare, situația școlară a celui transferat, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situației școlare de către unitatea 
de învățământ la care s-a transferat, elevul transferat participă la cursuri în calitate 
de audient.  

TITLUL VIII:  EVALUAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

CAPITOLUL 1:  Dispoziții generale  

Art. 256. Evaluarea instituțională se realizează în conformitate cu prevederile 
legale, în două forme fundamentale:  
a. inspecția de evaluare instituțională a unităților de învățământ;  
b. evaluarea internă și externă a calității educației.  
Art. 257. (1) Inspecția de evaluare instituțională a unităților de învățământ 
reprezintă o activitate de evaluare generală a performanțelor diferitelor categorii de 
unități de învățământ, prin raportare explicită la politicile educaționale, la scopurile și 
obiectivele dezirabile propuse, la standardele asumate în funcționarea acestora.  
(2) Inspecția de evaluare instituțională se realizează de către inspectoratele școlare 
și Ministerul Educației Și Cercetării, prin inspecția școlară generală a unităților de 
învățământ, în conformitate cu prevederile Regulamentului de inspecție a unităților 
de învățământ, elaborat de Ministerul Educației Și Cercetării.  
(3) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, prin inspecția școlară, inspectoratele 
școlare:  
a. îndrumă, controlează și monitorizează calitatea activităților de predare-învățare;  
b. controlează, monitorizează și evaluează calitatea managementului unităților de 
învățământ.  
(4) Conducerea unităților de învățământ și personalul didactic nu pot refuza inspecția 
școlară, cu excepția situațiilor în care din cauze obiective probate cu acte 
doveditoare aceștia nu-ți pot desfășura activitățile profesionale curente.  

CAPITOLUL 2:  Evaluarea internă a calității educației  

Art. 258. (1) Calitatea educației reprezintă o prioritate permanentă pentru unitatea 
de învățământ și este centrată preponderent pe rezultatele procesului învățării.  
(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislației în domeniul asigurării calității în 
învățământul preuniversitar.  
Art. 259. (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul Liceului Waldorf 
funcționează Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC).  
(2) Pe baza legislației în vigoare, CEAC din Liceul Waldorf  elaborează și adoptă 
propria strategie și propriul regulament de funcționare a Comisiei pentru Evaluarea și 
Asigurarea Calității.  
(3) Conducerea unității de învățământ este direct responsabilă de calitatea educației 
furnizate.  
Art. 260.  (1) Componența, atribuțiile și responsabilitățile Comisiei pentru Evaluarea 
și Asigurarea Calității sunt realizate în conformitate cu prevederile legale și sunt 
stipulate în regulamentul și documentele CEAC. 
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(2) Activitatea membrilor Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității poate fi 
remunerată, cu respectarea legislației în vigoare.  
(3) Orice control sau evaluare externă a calității din partea Agenției Române de 
Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar sau a Ministerului Educației și 
Cercetării Științifice se bazează pe analiza raportului de evaluare internă a activității 
din unitatea școlară.  

CAPITOLUL 3:  Evaluarea externă a calității educației  

Art. 261. (1) O formă specifică de evaluare instituțională, diferită de inspecția 
generală a unităților școlare, o reprezintă evaluarea instituțională în vederea 
autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, 
realizată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar.  
(2) Evaluarea externă a calității educației în unitățile de învățământ se realizează în 
conformitate cu prevederile legale, de către Agenția Română de Asigurare a Calității 
în Învățământul Preuniversitar (ARACIP).  
(3) Unitățile de învățământ se supun procesului de evaluare și acreditare, în condițiile 
legii.  
(4) Evaluarea și acreditarea se fac la nivelul structurilor instituționale, conform 
prevederilor legale.  
(5) În cazul evaluării externe realizată de către Agenția Română de Asigurare a 
Calității în Învățământul Preuniversitar, în bugetul școlii vor fi asigurate, în mod 
distinct, din finanțarea de bază, sumele necesare acoperirii costurilor, conform 
tarifelor percepute de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul 
Preuniversitar pentru această activitate. 
 

TITLUL IX:  PARTENERI EDUCAȚIONALI  

CAPITOLUL 1:  Drepturile părinților, tutorilor sau susținătorilor legali  

Art. 262. Părintele, tutorele sau susținătorul legal al ante-preșcolarului / 
preșcolarului / elevului are dreptul să decidă, în limitele legii, cu privire la unitatea de 
învățământ unde va studia copilul / elevul.  
Art. 263. (1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului / elevului are 
dreptul să fie informat periodic referitor la situația școlară și comportamentul 
propriului copil.  
(2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului / elevului are dreptul să 
dobândească informații numai referitor la situația propriului copil.  
Art. 264. (1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului / elevului are acces 
în incinta unității de învățământ dacă:  
a. a fost solicitat / a fost programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu 

directorul unității de învățământ;  
b. desfășoară activități în comun cu cadrele didactice;  
c. depune o cerere / alt document la secretariatul unității de învățământ;  
d. participă la întâlnirile programate cu educatoarea / învățătorul / institutorul / 

profesorul pentru învățământ preșcolar / primar / profesorul diriginte.  
(2) Consiliul de administrație a stabilit procedura de acces în clădire, cuprinsă în 
Anexa  nr. 5. 
Art. 265. (1) Părinții, tutorii sau susținătorii legali au dreptul să se constituie în 
asociații cu personalitate juridică, conform legislației în vigoare.  
(2) Părinții pot face donații FEpL sau AWR care susțin activitatea Liceului Waldorf. 
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(3) Părinții pot solicita celor două ONG-uri direcționarea fondurilor donate în anumite 
direcții sau pot lăsa la latitudinea conducerii instituțiilor partenere direcționarea 
fondurilor. 
Art. 266. Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului / elevului are dreptul 
să solicite rezolvarea unor stări conflictuale în care este implicat propriul copil, prin 
discuții amiabile, cu salariatul unității de învățământ implicat, cu educatorul-
puericultor / educatoarea / învățătorul / institutorul / profesorul pentru învățământul 
preșcolar / primar / profesorul diriginte, cu directorul Liceului Waldorf. În situația în 
care discuțiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele, tutorele sau 
susținătorul legal adresează o cerere scrisă conducerii unității de învățământ.  

CAPITOLUL 2: Îndatoririle părinților, tutorilor sau susținătorilor legali  

Art. 267.  (1) Potrivit prevederilor legale, părintele, tutorele sau susținătorul legal 
are obligația de a asigura frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și 
de a lua măsuri pentru școlarizarea elevului, până la finalizarea studiilor. Părinții au 
obligația să aducă la timp copiii la școală. 
(2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului, pe 
perioada învățământului obligatoriu, poate fi sancționat cu amendă cuprinsă între 
100 lei și 1000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunității.  
(3) Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la 
alin. (2) se realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la 
sesizarea consiliului de administrație al unității de învățământ.  
(4) Conform legislației în vigoare, la înscrierea copilului / elevului în unitatea de 
învățământ, părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a prezenta 
documentele medicale solicitate, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de 
grupă / clasă, pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalți elevi / 
preșcolari din colectivitate / unitatea de învățământ.  
(5) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are obligația ca, cel puțin o 
dată pe luna și ori de câte ori este solicitat de profesorul pentru învățământul 
preșcolar / învățătorul / institutorul / profesorul pentru învățământul primar / 
profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția copilului / elevului. Prezența părintelui, 
tutorelui sau susținătorului legal va fi consemnată în caietul educatoarei / 
învățătorului / institutorului / profesorului pentru învățământ preșcolar / primar, 
profesorului diriginte, cu nume, dată și semnătură. În cazuri excepționale întâlnirea 
se poate efectua și prin intermediul tehnologiei sau online prin videoconferință. 
(6) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului răspunde material pentru 
distrugerile bunurilor din patrimoniul școlii, cauzate de elev.  
(7) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învățământul primar are 
obligația să-l însoțească până la intrarea în unitatea de învățământ, iar la terminarea 
orelor de curs să-l preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susținătorul legal nu 
poate să desfășoare o astfel de activitate, împuternicește o altă persoană.  
(8) Părintele sau reprezentantul legal al antepreşcolarului/ preşcolarului sau al 
elevului din învăţământul obligatoriu are obligaţia de a-l susţine pe acesta în 
activitatea de învăţare desfăşurată, inclusiv în activitatea de învăţare realizată prin 
intermediul tehnologiei şi al internetului, şi de a colabora cu personalul unităţii de 
învăţământ pentru desfăşurarea în condiţii optime a acestei activităţi. 
Art. 268. Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are obligația anunțării 
cazurilor de boală. În cazul absențelor nemotivate, dirigintele/învățătorul va lua 
legătura telefonic cu părintele. Dacă situația nu se remediază, conducerea școlii 
poate lua decizia anunțării instituției abilitate cu protecția copilului din cadrul 
primăriei.  
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Art. 269. Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc., a 
copiilor / elevilor și a personalului unității de învățământ.  
Art. 270. Respectarea prevederilor prezentului Regulament și ale Regulamentului 
de organizare și funcționare al unității de învățământ este obligatorie pentru părinții, 
tutorii sau susținătorii legali ai copiilor / elevilor.  

CAPITOLUL 3:  Adunarea generală a părinților grupei / clasei 

Art. 271. (1) Adunarea generală a părinților grupei / clasei hotărăște referitor la 
activitățile de susținere a cadrelor didactice și a echipei manageriale a unității de 
învățământ, în demersul de asigurare a condițiilor necesare educării copiilor / 
elevilor.  
(2) În adunarea generală a părinților grupei / clasei se discută problemele generale 
ale colectivului de elevi și nu situația concretă a unui elev. Situația unui elev se 
discută individual, numai în prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al 
elevului respectiv.  
Art. 272. (1) Adunarea generală a părinților grupei / clasei se convoacă de către 
educatorul-puericultor / educatoare / învățător / institutor / profesorul pentru 
învățământul preșcolar / primar / profesorul diriginte, de către președintele 
comitetului de părinți al clasei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi ori 
al elevilor clasei.  
(2) Adunarea generală a părinților grupei / clasei se convoacă semestrial sau ori de 
câte ori este nevoie, este valabil întrunită în prezența a jumătate plus unu din totalul 
părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai copiilor / elevilor din grupa / clasa 
respectivă și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenți. În caz 
contrar, se convoacă o nouă adunare generală a părinților, în cel mult 7 zile, în care 
se pot adopta hotărâri, indiferent de numărul celor prezenți.  

CAPITOLUL 4:  Comitetul de părinți  

Art. 273. (1) În unitățile de învățământ, la nivelul fiecărei grupe / clase, se 
înființează și funcționează comitetul de părinți.  
(2) Comitetul de părinți se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în 
adunarea generală a părinților grupei / clasei, convocată de educatoare / învățător / 
institutor / profesorul pentru învățământul preșcolar sau primar / profesorul diriginte 
care prezidează ședința.  
(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți are loc în 
primele 30 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar. 
(4) Comitetul de părinți se compune din trei persoane: un președinte, un 
vicepreședinte și un secretar; în prima ședință de după alegere membrii comitetului 
decid responsabilitățile fiecăruia, pe care le comunică profesorului pentru 
învățământul preșcolar / primar / profesorului diriginte.  
(5) Comitetul de părinți reprezintă interesele părinților, tutorilor sau susținătorilor 
legali ai elevilor clasei în adunarea generală a părinților la nivelul școlii, în consiliul 
reprezentativ al părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, în consiliul profesoral, în 
consiliul clasei și în relațiile cu echipa managerială.  
Art. 274. Comitetul de părinți are următoarele atribuții:  
a. pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinților elevilor 
clasei; deciziile se iau în cadrul adunării generale a părinților, cu majoritatea simplă a 
voturilor părinților, tutorilor sau susținătorilor legali prezenți;  
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b. sprijină educatoarea / învățătorul / institutorul / profesorul pentru învățământ 
preșcolar / primar / profesorul diriginte în organizarea și desfășurarea de proiecte, 
programe și activități educative extrașcolare;  
c.  sprijină educatoarea / învățătorul / institutorul / profesorul pentru învățământ 
preșcolar / primar / profesorul diriginte în derularea programelor de prevenire și 
combatere a absenteismului în mediul școlar;  
d. atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuții financiare sau materiale, 
susțin programe de modernizare a activității educative și a bazei materiale din clasă 
și din școală;  
e. sprijină conducerea unității de învățământ și educatoarea / învățătorul / 
institutorul / profesorul pentru învățământ preșcolar / primar / profesorul diriginte și se 
implică activ în întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a grupei / 
clasei și a unității de învățământ;  
f. sprijină unitatea de învățământ și educatoarea / învățătorul / institutorul / 
profesorul pentru învățământ preșcolar / primar / profesorul diriginte în activitatea de 
consiliere și de orientare socio-profesională;  
g. se implică activ în asigurarea securității copiilor / elevilor pe durata orelor de 
curs, precum și în cadrul activităților educative, extrașcolare și extracurriculare;  
h. prezintă, semestrial, adunării generale a părinților grupei / clasei, justificarea 
utilizării fondurilor, dacă acestea există.  
Art. 275. Președintele comitetului de părinți reprezintă părinții, tutorii sau 
susținătorii legali în relațiile cu conducerea unității de învățământ și alte foruri, 
organisme și organizații.  
Art. 276. (1) Comitetul de părinți poate decide să susțină, inclusiv financiar, 
întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea 
comitetului de părinți nu este obligatorie.  
(2) Sponsorizarea unei grupe / clase de către un agent economic / persoane fizice se 
face cunoscută comitetului de părinți. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi 
suplimentare pentru copii / elevi / părinți, tutori sau susținători legali.  
(3) Este interzisă implicarea copiilor / elevilor sau a cadrelor didactice în strângerea 
fondurilor.  

CAPITOLUL 5:  Consiliul reprezentativ al părinților / Asociația de părinți  

Art. 277. (1) La nivelul Liceului Waldorf funcționează consiliul reprezentativ al 
părinților.  
(2) Consiliul reprezentativ al părinților din unitatea de învățământ este compus din 
președinții comitetelor de părinți.  
Art. 278. (1) Consiliul reprezentativ al părinților funcționează după un regulament 
propriu. Consiliul reprezentativ al părinților are doi președinți: unul de la secția 
română și unul de la secția maghiară. Uzual, cei doi președinți sunt și membri în 
Consiliul de Administrație al școlii. 
(2) Consiliul reprezentativ al părinților se întrunește în ședințe ori de câte ori este 
necesar. Convocarea ședințelor consiliului reprezentativ al părinților se face de către 
președinții acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreședinți.  
(3) Consiliul reprezentativ al părinților desemnează reprezentanții părinților, tutorilor 
sau susținătorilor legali în organismele de conducere și comisiile unității de 
învățământ.  
(4) Consiliul reprezentativ al părinților decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă 
a voturilor celor prezenți.  
(5) Președinții reprezintă consiliul reprezentativ al părinților în relația cu alte 
persoane fizice și juridice.  
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(6) Președinții prezintă, anual, raportul de activitate consiliului reprezentativ al 
părinților.  
Art. 279. Consiliul reprezentativ al părinților are următoarele atribuții, stipulate și în 
regulamentul propriu:  
a. propune școlii discipline și domenii care să se studieze prin curriculumul la 
decizia școlii;  
b. sprijină parteneriatele educaționale între unitățile de învățământ și instituțiile / 
organizațiile cu rol educativ din comunitatea locală;  
c. susține unitățile de învățământ în derularea programelor de prevenire și de 
combatere a absenteismului și a violenței în mediul școlar;  
d. promovează imaginea unității de învățământ în comunitatea locală;  
e. se ocupă de conservarea, promovarea și cunoașterea tradițiilor culturale 
specifice minorităților în plan local, de dezvoltarea multiculturalității și a dialogului 
cultural;  
f. susține unitatea de învățământ în organizarea și desfășurarea tuturor activităților;  
g. susține conducerea unității de învățământ în organizarea și în desfășurarea 
consultațiilor cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, pe teme educaționale;  
h. colaborează cu instituțiile publice de asistență socială / educațională 
specializată, direcția generală de asistență socială și protecția copilului, cu organele 
de autoritate tutelară sau cu organizațiile nonguvernamentale cu atribuții în acest 
sens, în vederea soluționării situației elevilor care au nevoie de ocrotire;  
i. sprijină conducerea unității de învățământ în întreținerea și modernizarea bazei 
materiale;  
j. susține unitatea de învățământ în activitatea de consiliere și orientare socio-
profesională;  
k. propune măsuri pentru școlarizarea elevilor din învățământul obligatoriu;  
l. se implică direct în derularea activităților din cadrul parteneriatelor ce se 
derulează în unitatea de învățământ, la solicitarea cadrelor didactice;  
m. sprijină conducerea unității de învățământ în asigurarea sănătății și securității 
elevilor;  
n. are inițiative și se implică în îmbunătățirea calității vieții, în buna desfășurare a 
activității în internate și în cantine; 
o. susține conducerea unității de învățământ în organizarea și desfășurarea 
programului „Școala după școală”.  
Art. 280. Consiliul reprezentativ al părinților se implică în asigurarea susținerii 
financiare a Liceului Waldorf de către părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevilor / 
preșcolarilor liceului, în condițiile legii și a regulamentului propriu prin intermediul 
ONG-urilor partenere: FEpL și AWR. 

CAPITOLUL 6:  Contractul educațional  

Art. 281. (1) Liceul Waldorf încheie cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, în 
momentul înscrierii preșcolarilor / elevilor, în registrul unic matricol, un contract 
educațional în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților.  
(2) Formularul contractului educațional este prezentat în Anexa nr. 27, parte 
integrantă a prezentului Regulament. Acesta este revizuit anual și aprobat prin 
decizia consiliului de administrație, după consultarea consiliului reprezentativ al 
părinților. Revizuirea se face la sfârşitul anului școlar pentru anul școlar următor. 
Art. 282. (1) Contractul educațional este valabil pe toată perioada de școlarizare în 
cadrul unității de învățământ cu reînnoire în clasa pregătitoare și la liceu sau la 
decizia Consiliului de Administrație.  
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(2) Eventualele modificări se pot realiza printr-un act adițional acceptat și semnat de 
ambele părți și care se atașează contractului educațional.  
Art. 283. (1) Contractul educațional se încheie în două exemplare originale, unul 
pentru părinte, tutore sau susținătorul legal, altul pentru unitatea de învățământ, și își 
produce efectele de la data semnării.  
(2) Consiliul de administrație monitorizează modul de îndeplinire a obligațiilor 
prevăzute în contractul educațional.  
(3) Comitetul de părinți al clasei urmărește modul de îndeplinire a obligațiilor 
prevăzute în contractul educațional de către fiecare părinte, tutore sau susținător 
legal și adoptă măsurile care se impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în 
acest document.  

CAPITOLUL 7:  Școala și comunitatea.  

SECTIUNEA 1:  Parteneriate / protocoale între unitățile de învățământ și alți 

parteneri educaționali  

Art. 284. Autoritățile administrației publice locale, precum și reprezentanți ai 
comunității locale colaborează cu consiliul de administrație și cu directorul, în 
vederea atingerii obiectivelor unității de învățământ.  
Art. 285. Liceul Waldorf colaborează cu toate școlile Waldorf din țară și din 
străinătate prin intermediul Federației Waldorf din România (FWR), a organizațiilor 
mondiale (IAO, FDE) sau în mod direct, pe baza unor protocoale sau acorduri 
limitate aprobate de consiliul de administrație. 
Art. 286. Liceul Waldorf poate realiza parteneriate cu asociații, fundații, instituții de 
educație și cultură, organisme economice și organizații guvernamentale și 
nonguvernamentale sau alte tipuri de organizații, în interesul beneficiarilor direcți ai 
educației.  
Art. 287. Liceul Waldorf, de sine stătător sau în parteneriat cu autoritățile 
administrației publice locale și cu alte instituții și organisme publice și private: case 
de cultură, furnizori de formare continuă, parteneri sociali, organizații 
nonguvernamentale și altele asemenea pot organiza la nivel local centre comunitare 
de învățare permanentă, pe baza unor oferte de servicii educaționale adaptate 
nevoilor specifice ale diferitelor grupuri-țintă interesate.  
Art. 288. Liceul Waldorf, în conformitate cu legislația în vigoare și prevederile 
prezentului regulament, poate iniția, în parteneriat cu autoritățile administrației 
publice locale și cu asociațiile de părinți, în baza hotărârii consiliului de administrație, 
activități educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competențelor 
dobândite sau de accelerare a învățării, precum și activități de învățare remedială cu 
elevii, prin programul „Școala după școală”, în cazul în care acesta se desfășoară.  
Art. 289. (1) Parteneriatul cu autoritățile administrației publice locale are ca scop 
derularea unor activități / programe educaționale în vederea atingerii obiectivelor 
educaționale stabilite de Liceul Waldorf.  
(2) Activitățile derulate în parteneriat nu pot avea conotații politice, de propagandă 
electorală, de prozelitism religios și nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.  
(3) Autoritățile administrației publice locale asigură condițiile și fondurile necesare 
pentru implementarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și 
pentru asigurarea securității copiilor / elevilor și a personalului în perimetrul unității.  
Art. 290. (1) Unitățile de învățământ încheie parteneriate și protocoale de 
colaborare cu agenții economici, în vederea derulării orelor de instruire practică.  
(2) Protocolul conține prevederi clare cu privire la responsabilitățile părților, 
referitoare la asigurarea securității elevilor și a personalului școlii, respectarea 
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normelor de sănătate și securitate în muncă, asigurarea transportului la și de la 
agentul economic, durata activităților, drepturile și îndatoririle elevilor, utilizarea 
fondurilor realizate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  
Art. 291. (1) Liceul Waldorf încheie protocoale de parteneriat cu organizații 
nonguvernamentale, unități medicale, poliție, jandarmerie, instituții de cultură, 
asociații confesionale, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaționale 
stabilite prin proiectul de dezvoltare instituțională / planul de acțiune al unității de 
învățământ.  
(2) Protocolul conține prevederi cu privire la responsabilitățile părților implicate, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare.  
(3) În cazul derulării unor activități în afara perimetrului unității de învățământ, în 
protocol se va specifica concret cărei părți îi revine responsabilitatea asigurării 
securității copiilor / elevilor.  
(4) Bilanțul activităților realizate va fi făcut public, prin afișare la sediul unității, pe 
site-ul școlii, prin comunicate de presă și prin alte mijloace de informare.  
(5) Liceul Waldorf poate încheia protocoale de parteneriat și poate derula activități 
comune cu unități de învățământ din străinătate, având ca obiectiv principal 
dezvoltarea personalității copiilor și a tinerilor, respectându-se legislația în vigoare 
din statele din care provin instituțiile respective.  
(6) Reprezentanții părinților, tutorilor sau susținătorilor legali se vor implica direct în 
buna derulare a activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de 
învățământ.  

SECȚIUNEA 2:  Parteneriatul cu FEpL și AWR 

Art. 292. (1) Liceul Waldorf deține un parteneriat special cu Fundația Educație 
pentru Libertate și cu Asociația pentru promovarea Pedagogiei Waldorf. 
(2) Cele două ONG, prin statutul lor, susțin activitatea Liceului Waldorf din punct de 
vedere financiar prin închirierea spațiului de desfășurare a activității, sponsorizarea 
activităților de formare a cadrelor didactice, angajarea de personal calificat pentru 
diferite situații în care statul nu poate asigura angajarea acestora, dotări cu materiale 
didactice necesare bunei desfășurări a activității, susținerea activității cantinei care 
deservește școala, susținerea activităților din cadrul programului Școală după școală 
și al programului Leonardo. 
Art. 293. (1) Colaborarea cu FEpL și AWR se stabilește în întâlniri comune dintre 
Consiliul de Administrație al școlii și conducerea fiecărui ONG, de obicei la începutul 
anului școlar. 
(2) Principiile de colaborare între școală și cele două ONG-uri se stabilesc de comun 
acord astfel încât să nu se creeze disensiuni între angajații școlii și angajații ONG-
urilor partenere. Angajații celor două ONG-uri au obligația de a respecta legile și 
regulile specifice școlii, atunci când își desfășoară activitatea în spațiul destinat 
acesteia. 
(3) Conducerile celor două instituții pot decide consultarea Consiliului Profesoral 
pentru anumite chestiuni. Decizia și responsabilitatea deciziilor rămâne a 
conducerilor celor două instituții.  
Art. 294. (1) În virtutea colaborării între Liceul Waldorf și FEpL respectiv AWR, 
școala poate folosi obiectele din inventarul celor două ONG-uri obligându-se să 
păstreze în cele mai bune condiții starea de funcționare a obiectelor. 
(2) Obiectele din inventarul școlii se pot folosi de către cele două ONG-uri doar în 
cazul activităților care susțin Liceul Waldorf. 
Art. 295. Pentru fiecare dintre proiectele comune se vor face protocoale care să 
specifice explicit activitățile desfășurate și obligațiile părților. 



Regulament de organizare şi funcţionare 

Liceul  Waldorf Cluj Napoca 77/121 

TITLUL X:  PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

SECȚIUNEA 1: Generalități privind prelucrarea datelor 

Art. 296. (1) Liceul Waldorf Cluj-Napoca, în calitate de instituție publică  -
 prelucrează date cu caracter personal potrivit Regulamentului (UE) nr. 679 din 2016 
al Parlamentului European și Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date, respectiv ale art. 6 alin. (1) lit. b), c), d), e) din 
Regulamentului (UE) nr. 679 din 2016, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și 
obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc interesului public sau care rezultă 
din exercitarea autorității publice cu care este învestit în calitate de operator. 
(2)  Aceste date ne permit să realizăm obligațiile noastre legale față de statul român 
și cetățeni, precum și evitarea riscurilor privind securitatea. Refuzul de a furniza 
operatorului datele personale necesare îndeplinirii obligației legale ce îi 
revine situează persoana fizică în afara oricărui raport juridic cu Liceul Waldorf. 
Art. 297. Liceul Waldorf prelucrează datele pe care le furnizează cetăţenii cu bună 
credinţă, pentru scopuri legitime, orice informaţie furnizată de dumneavoastră se 
prelucrează, după caz, prin mijloace automate şi/sau manuale şi reprezintă 
consimţământul dumneavoastră expres şi neechivoc ca datele personale care vă 
privesc să fie folosite de utilizatorii operatorului, în conformitate cu atribuţiile legale. 
În acest sens, Liceul Waldorf asigură condiţiile tehnice şi organizatorice necesare 
pentru asigurarea securităţii acestora. 
Art. 298. Liceul Waldorf, în calitatea sa de operator de date cu caracter personal, 
este preocupat, în mod constant, de asigurarea unei protecții ridicate a persoanelor 
cu privire la prelucrările de date cu caracter personal pe care le efectuează conform 
dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor-
RGPD). În acest sens, Liceul Waldorf se supune controlului Autorităţii Naţionale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

CAPITOLUL 1: Prelucrarea datelor cu caracter personal 

Art. 299. Datele cu caracter personal sunt: 
a) prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată 
(„legalitate, echitate şi transparenţă"); 
b) colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior 
într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; 
c) adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în 
care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor"); 
d) exacte şi, în cazul în care este necesar să fie actualizate, trebuie să se ia toate 
măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt 
inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau 
rectificate fără întârziere („exactitate"); 
e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă 
care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate 
datele; 
f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter 
personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva 
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pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau 
organizatorice corespunzătoare („integritate şi confidenţialitate"). 

CAPITOLUL 2: Categorii de persoane 

Art. 300. Liceul Waldorf prelucrează datele cu caracter personal următoarelor 
categorii de persoane fizice, în funcţie de scopul prevăzut la capitolul 3. 
a) Copii de vârstă preșcolară, elevi, părinţi ai acestora sau 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 Liceul Waldorf sau cu Grădinița cu Program Prelungit Waldorf, 
candidaţi la concursurile de ocupare a posturilor vacante, studenţi care fac practica 
în  Liceul Waldorf sau în Grădinița cu Program Prelungit Waldorf; 
b) Elevi, studenţi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic sau 
alţi membri ai familiei acestor categorii enumerate posibili beneficiari ai programelor 
de protecţie socială derulate de M.E.C. prin intermediul Liceului Waldorf (asigurarea 
abonamentelor de transport în comun, asigurarea manualelor şcolare, Programul 
pentru școli al Uniunii Europene, Programul Bani de liceu, burse, precum şi a altor 
programe similare); 
c) Copii de vârstă preșcolară, elevi, studenţi, cadre didactice, cadre didactice 
auxiliare, personal nedidactic, vizitatori, orice persoană care intră în Liceul Waldorf 
sau în Grădinița cu Program Prelungit Waldorf – structură a Liceului Waldorf, ambele 
dotate cu sistem de supraveghere video; 
d) Orice persoană fizică sau juridică ce are raporturi de natură comercială sau 
contractuală cu Liceul Waldorf sau cu Grădinița cu Program Prelungit Waldorf  

CAPITOLUL 3: Scopul colectării şi prelucrării 

Art. 301. Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date şi 
 Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii 
private în sectorul comunicaţiilor electronice, Liceul Waldorf sau Grădinița cu 
Program Prelungit Waldorf are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi 
numai pentru scopurile determinate, explicite și legitime în care sunt 
colectate/prelucrate, datele personale care îi sunt furnizate. 
Art. 302. Scopul colectării datelor este: 
a) Pentru persoanele prevăzute la capitolul 2 litera a: Prestări de servicii ale Liceului 
Waldorf sau Grădinița cu Program Prelungit Waldorf pentru realizarea obiectului de 
activitate principal, respectiv: educaţie a elevilor de la vârsta de grădiniță până la 
terminarea liceului. De asemenea datele/informaţiile colectate/stocate/arhivate de 
către Liceul Waldorf sunt folosite pentru analize şi prelucrări statistice necesare 
pentru fundamentarea deciziilor în managementul sistemului educaţional, în 
exercitarea autorității publice. 
b) Pentru persoanele fizice prevăzute la capitolul 2 litera b: protecţia socială. 
c) Pentru persoanele fizice prevăzute la capitolul 2, litera c: monitorizarea 
accesului/persoanelor în spaţii publice/private; securitatea persoanelor şi a spaţiilor 
publice/private; monitorizare video şi securitate. 
d) Pentru persoanele fizice prevăzute la capitolul 2, litera d: evidenţa financiar 
contabilă a Liceului Waldorf 
Art. 303.  Prelucrarea ulterioară prin stocare/arhivare a acestor date se realizează 
conform legislației specifice sistemului național de educație și în scopuri 
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statistice, nefiind incompatibilă cu scopul inițial pentru care au fost colectate, cu 
respectarea măsurilor tehnice de securitate împotriva prelucrării ilegale. 

CAPITOLUL 4: Motivaţia colectării şi prelucrării 

Art. 304. Scopul major pentru care Liceul Waldorf  colectează/prelucrează date cu 
caracter personal ţine de prelucrări ale datelor/informaţiilor pe baza cărora să se 
poată îndeplini obligațiile legale în exercitarea autorității publice cu care este învestit 
liceul și de a putea 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 prevăzut la capitolul 3, litera a) şi c), acestea fiind necesare în vederea 
iniţierii/derulării de raporturi juridice cu Liceul Waldorf, cu respectarea prevederilor 
legale (de exemplu: cele privind relaţia cu angajaţii sau cele privind înscrierea în 
învăţământ sau cele privind evidenţa rezultatelor şcolare sau a actelor de studii). În 
cazul refuzului de a furniza aceste date,  Liceul Waldorf poate să refuze iniţierea de 
raporturi juridice, întrucât poate fi pus în imposibilitatea de a respecta cerinţele 
reglementărilor speciale in domeniul educaţional, iar în cazul angajaţilor, a 
prevederilor dreptului muncii şi dreptului fiscal. De asemenea Liceul Waldorf  
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 precum şi pentru realizarea ulterioară de 
sondaje statistice utilizând comunicarea prin sistemul poştei electronice. În cazul în 
care persoanele fizice şi-au dat acordul pentru colectarea şi prelucrarea unor datelor 
cu caracter opţional, au dreptul ca ulterior sa solicite excluderea din baza de date a 
Liceului Waldorf a acestor informaţii. Refuzul furnizării şi/sau prelucrării datelor 
informaţiilor opţionale poate duce la imposibilitatea ca Liceul Waldorf  să transmită 
informaţii despre serviciile sale (de exemplu: organizarea de întâlniri cu părinții, etc) 
Art. 305. În situaţiile prevăzute la capitolul 3, litera b) furnizarea datelor este 
necesară pentru ca persoanele în cauză să poată beneficia de acces la respectivele 
categorii de programe de protecţie socială. Refuzul de a furniza informaţii personale 
în acest scop poate duce la pierderea calităţii de beneficiar a programelor de 
protecţie socială. 
Art. 306. În situaţiile prevăzute la capitolul 3, litera d) informaţiile cu caracter 
personal se colectează şi prelucrează pentru a respecta prevederile legale relativ la 
înregistrarea operaţiunilor financiar contabile. Furnizarea informaţiilor din această 
categorie este obligatorie, refuzul de a le furniza duce la imposibilitatea de a demara 
relaţii/raporturi juridice între Liceul Waldorf  şi respectivele persoane. 

CAPITOLUL 5: Accesul la datele cu caracter personal 

 
Art. 307. Datele/informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi 
sunt comunicate numai următorilor destinatari: 
Art. 308. În cazul prevăzut la capitolul 3, literele a), b), c) şi d): Persoana vizată, 
reprezentanţii legali ai persoanei vizate, angajaţi ai operatorului cu drept de acces, 
împuternicitul operatorului, alte persoane fizice/juridice care prelucrează datele 
personale în numele operatorului, autoritatea judecătorească, poliţia, organe de 
urmărire penală şi alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii. 
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CAPITOLUL 6:  Drepturile persoanelor a căror date sunt colectate şi/sau 

prelucrate 

Art. 309. Drepturile persoanelor vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter 
personal se regăsesc în dispoziţiile art. 13-22 din Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și Consiliului Europei din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date. 
Art. 310. Liceul Waldorf  se obligă să rectifice, să actualizeze, să şteargă sau să 
transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este 
conform cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 
 

CAPITOLUL 7: Securitatea în mediul educațional virtual 

Art. 311. (1) Securitatea în mediul educaţional virtual se realizează conform 
directivelor UE privind securitatea cibernetică, precum şi prelucrarea datelor cu 
caracter personal. În organizarea şi desfăşurarea activităţilor în mediul virtual se 
asigură respectarea cerinţelor privind protecţia datelor cu caracter personal, conform 
prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 
Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecţia datelor), denumit în continuare Regulamentul (UE) 2016/679.  
(2) Măsurile de securitate, ca părţi integrate ale platformelor digitale educaţionale 
utilizate în mediul educaţional virtual, şi de protecţie a sănătăţii elevilor/preşcolarilor 
în perioada utilizării echipamentelor digitale se stabilesc pentru desfăşurarea 
activităţilor educaţionale.  
(3) Prelucrarea, de către unitatea de învăţământ, a datelor cu caracter personal ale 
participanţilor la activităţile desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului 
se realizează în vederea îndeplinirii obligaţiei legale care revine unităţii de 
învăţământ de asigurare a dreptului la învăţătură, prin garantarea accesului şi a 
desfăşurării efective a procesului educaţional în cazul în care procesul educaţional 
nu se poate derula faţă în faţă, conform prevederilor legale în vigoare.  
(4) Categorii de date cu caracter personal care trebuie prelucrate cu respectarea 
principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute la art. 5 din 
Regulamentul (UE) 2016/679 sunt: a) numele şi prenumele preşcolarilor/elevilor, 
numele şi prenumele cadrelor didactice care utilizează aplicaţia/platforma 
educaţională informatică; b) imaginea, vocea participanţilor, după caz; c) mesajele, 
videoclipurile, fişierele expediate sau orice alte materiale care conţin date prelucrate 
prin utilizarea aplicaţiei/platformei educaţionale informatice; d) rezultatele evaluării; e) 
datele de conectare la aplicaţia/platforma educaţională utilizată pentru participare la 
cursurile online: nume de utilizator şi parolă de acces.  
(5) Ca măsură de protecţie a datelor cu caracter personal, prelucrate cu ocazia 
utilizării aplicaţiilor/platformelor educaţionale informatice, se interzice înregistrarea 
activităţilor desfăşurate online precum și transmiterea de materiale și linkuri ale 
claselor de lucru de pe platformă sau ale sesiunilor de meet către terți. 
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TITLUL XI:  DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII  

Art. 312. Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond 
destinat derulării examenelor / evaluărilor naționale.  
Art. 313. În Liceul Waldorf, fumatul este interzis, atât în incinta clădirii cât și în 
curtea școlii. 
Art. 314. În Liceul Waldorf se asigură dreptul fundamental la învățătură și este 
interzisă orice formă de discriminare a preșcolarilor / copiilor / elevilor și a 
personalului din unitate. 
Art. 315. Acest regulament se revizuiește anual de către o comisie constituită la 
nivelul școlii.   
Art. 316. Pentru toate situaţiile care privesc activitatea din Liceul Waldorf şi pentru 
care prezentul regulament nu conţine reglementări specifice se aplică prevederile 
R.O.F.U.I.P. OMECS 5447/2020 sau alte prevederi legale. 
Art. 317. Anexele 1-27 fac parte integrantă din prezentul regulament.  
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ANEXA NR. 1  ORGANIGRAMA LICEULUI WALDORF 
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ANEXA NR. 2   COMISIILE LA NIVELUL LICEULUI 

Comisiile metodice  

Comisia metodică educatoare 

      Responsabil Structură – A. France 

Todor Timea 

Popescu Gabriela 

Comisia metodică învăţători 

      Română 

      Maghiară 

 

Cristea Felicia 

Bolla Emese 

Comisia metodică limbă şi comunicare Fancsali Dalma 

Comisia metodică Ştiinţe (reale și socio-

umane) 

Olteanu Mioara Ana 

Comisia metodică Arte, sport şi tehnologii Cordoș Paul 

Comisia metodică Consiliere, orientare și 

activități extrașcolare (subcomisia 

diriginților) 

Coordonatorul pentru proiecte şi 

programe educative şcolare şi 

extraşcolare (Consilier educativ) 

Papp Emese 

 

Barbu Georgiana 

Lider de sindicat (SLIPC) Trif Traian 

Coordonatori secție maghiară Szabó Mária, Kun Réka, Papp Emese, 

László-Bakk Áron, Staharoczky Vera, 

Mázsa Beáta 

Responsabili Covid-Liceul Waldorf 

  Grădinița cu Program Prelungit Waldorf 

Morar Zsolt 

Cioloca Alexandrina 

Comisii cu caracter permanent 

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii în învăţământ 

(CEAC)  

Olteanu Mioara  

Trif Traian (sindicat) 

Grigorovici Titus 

(părinte) 

Samoilă Maria 

 Nistor Anna (minorități, 

structură) 

Olah Emese (cons loc) 

Elev musai 

Comisia de control managerial  intern (SCIM) 

Szabó Mária  

Oltean Mircea 

Chiș Livia/ Theodora 

Dolha 

Matiș Ana 

Moldovan Mariana 

Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor 

de corupție și a discriminării în mediul școlar și promovarea 

interculturalității  

Gânj Alexandra 

Olteanu Mioara Ana 

Szakacs Bianca 
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(părinte) 

Ignat Anca 

Sălciuan Varinia 

Istrate Elena 

Elev musai 

Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă 

Mazsa Beata 

Staharoczky Veronika 

Pop Alexandrina  

Popescu Gabriela 

Comisia pentru curriculum  
Racz Hajnalka  

Marinescu Miriam 

Comisia pentru proiecte și programe educative (CPPE) 

Barbu Georgiana 

Olteanu Mioara Ana 

Fancsali Dalma 

Bolla Emese 

Marinescu Miriam 

Istrate Elena 

Chita Simona 

Eugenia Aramă 

 Subcomisia pentru proiecte internaţionale (CPPE) 

Barbu Georgiana 

Molnar-Chețan Zsolt 

László-Bakk  Áron 

Cristian Laura 

Grigorovici Titus 

Chita Simona 

Subcomisia pentru tabere, evenimente şi activităţi 

extraşcolare (CPPE) 

Barbu Georgiana 

László-Bakk  Áron (p) 

Szabó Mária 

Papp Emese 

Chita Simona 

Samoilă Maria 

Nistor Anna(struct.) 

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă   

Cordoș Paul 

Szakacs Bianca 

Incze Andrea 

Ciupe Anca (structura) 

Comisia pentru situaţii de urgenţă 

Trif Traian 

Molnar-Chețan Zsolt 

Morar Zsolt 

Cioloca Alexandrina  

(structură) 

Comisia pentru întocmirea orarului şi asigurarea serviciului pe 

şcoală  

Oltean Mircea 

László-Bakk Áron 

Kun Réka 
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Grigorovici Mariana 

Comisia pentru mentorat  

Cristea Felicia 

Ignat Anca  

Pop Alexandrina 

Szabo Maria 

László-Bakk Áron 

Grigorovici Titus 

Cordoș Paul 

Popescu Gabriela 

Todor Timea 

Comisia de gestionare SIIIR  
Dolha Theodora 

Matiș Ana 

Comisia pentru frecvenţă, combaterea absenteismului și 

abandonul școlar  

Petrescu Maria 

Szanto Adriana 

Ven Timea 

Enyedi Réka (struct) 

Comisia pentru revizuirea regulamentelor și a procedurilor  

Barbu Georgiana 

Laura Cristian 

Popescu Gabriela 

Todor Timea 

Botezan Diana 

Molnar Chețan Zsolt 

Csaba 

Comisia de comunicare 

Szabó Maria 

Oltean Mircea 

Rácz Hajnalka 

Mázsa Beáta 

Moraru Mihaela 

(structura) 

Comisia pentru organizarea programului ȘDȘ 

Samoila Maria 

Cristea Felicia 

Gânj Alexandra (p) 

Staharoczky Veronika 

Responsabili biblioteca-manuale Oltean Mircea 

Fancsali Dalma 

Ven Timea 

Staharoczky Vera 

Dorobăț Anca 

Responsabil cu completarea condicii de prezență Olteanu Mioara 

Petrescu Maria 

Kiss Beáta 

Ungureanu Anca 

Popescu Gabriela 

(structura) 
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Responsabil cu segmentul de siguranță școlară-       Zorilor 

școală                                      

-   Zorilor grădiniță 

A. France grădiniță 

Pop Alexandrina 

 

Tarba Nina 

Popescu Gabriela 

Comisia pentru amenajări interioare Udrea Natalia 

Papp Emese 

Tarba Nina 

Moraru Mihaela 

(structura) 

Comisia pentru distribuirea laptelui, cornului, fructelor Chiș Livia 

Dolha Theodora 

Moldovan Mariana 

 
Comisii cu caracter ocazional 

 

Comisia de recepţie a materialelor şi lucrărilor 

Grigorovici Titus  

Pop Alexandrina 

Moraru Mihaela 

(structura) 

Comisia de inventariere  

Dolha Theodora 

Cioloca 

Alexandrina 

(structura) 

Nistor Anna 

Bolla Emese 

Comisia de casare, de clasare și valorificare a materialelor 

rezultate 

Trif Traian 

Cordos Paul 

László-Bakk Áron 

Ciupe Anca 

(structura) 

Comisia de achiziţii 

Molnar-Chețan 

Zsolt 

Morar Zsolt 

Papp Emese 

Enyedi Reka 

(structura) 

Comisiile pentru organizarea examenelor 

Mariana 

Grigorovici 

Szabo Maria 

Kun Reka 

Comisia pentru verificarea documentelor şcolare şi a actelor de 

studii  

Dolha Theodora  

Incze Andrea 

Grigorovici Titus 
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Comisia de cercetare disciplinară și mediere conflicte 

Mărincaș Antonia 

Papp Emese 

Tarba Nina 

Aramă Eugenia 

(psiholog școlar)  

Török Melinda 

(psiholog scolar), 

Vincze Tünde 

(psiholog, părinte) 

Comisia de mobilitate  

Staharoczky 

Veronika 

Petra Ana-Maria 

Cioloca 

Alexandrina 

(structura) 

Comisia de admitere (grădiniță, clasa pregătitoare) – română 

Varga Maria 

Popescu Gabriela 

(struct) 

Ungureanu Anca 

Samoilă Maria 

Morar Linda 

Julean Radu 

(părinte) 

Comisia de admitere (grădiniță, clasa pregătitoare)– maghiară 

Jakab Erzsebet 

(structura) 

Bolla Emese 

Laszlo Bakk Aron 

Vincze Tünde 

(psiholog, părinte) 

Szász Judit 

Todor Timea 

Mazsa Beata 

Venczel Enikõ 

(părinte) 

 Comisia pentru acordarea burselor  Papp Emese 

Staharoczky Vera 

Comisia pentru acordarea abonamentelor de transport Papp Emese 

Dorobăț Anca 

Morar Linda 
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Comisia paritară Grigorovici 

Mariana 

Trif Traian 

Ciupe Anca 

Dolha Theodora 

Responsabil cu organizarea consiliilor profesorale - maghiară Incze Andrea 

Responsabil cu organizarea consiliilor profesorale – română 

                                              Secretar Consiliu Profesoral  

Udrea Natalia 

Olteanu Mioara 

Ana 

Responsabil cu butonul de panică – Zorilor 

-  A. France 

Grigorovici Titus 

Moldovan 

Mariana 
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ANEXA NR. 3   ÎNDRUMAR SERVICIUL PE ȘCOALĂ 

 

Pentru ELEVI 

1. În clădirea şcolii se circulă la pas, se vorbește pe un ton potrivit, încălțămintea și hainele 
sunt aranjate cu atenție în spațiile aferente. Respectăm spațiile personale ale fiecăruia. 

2. Dimineaţa, de la 7.45 (intrarea elevilor în clădire), până la începerea cursurilor, 
supravegherea elevilor din fiecare clasă este sarcina profesorilor cu care acea clasă are 
cursul principal. 

3. Sălile de clasă se aerisesc în timpul pauzelor. Elevii ies obligatoriu din clase în curte în 
pauzele mari: 9.50-10.10 și 12.00-12.25. Ca alternativă, se propun serviciul pe școală 
(elevi de liceu), lectura (în colțul de lectură), înfrățirile clase mari – clase primare, iar în 
curte diferite activități sportive, jocuri ș.a.m.d.  

4. În pauzele 11.00-11.10, 13.15-13.25, 14.15-14.25 elevii nu sunt obligați să iasă în curte. 
Supravegherea lor intră în atribuţiile profesorilor învăţători, diriginţi sau a celor cu care 
au avut sau vor avea ore.  

5. Profesorul care a avut ultima oră de curs la o clasă îşi ia rămas bun de la elevi, 
invitându-i să-şi strângă lucrurile, lăsând ordine în clasă, la părăsirea acesteia. După 
profesor, rămân în clasă doar elevii de serviciu pentru efectuarea îndatoririlor specifice. 

6.  Elevii nu au voie să părăsească incinta şcolii (curtea) în timpul pauzelor, ci numai la 
terminarea orelor. 

7. Elevii nu au voie să se urce/ legene pe garduri, balustrade, căsuţe (...).  

8. Manifestările violente sunt strict interzise pe tot perimetrul şcolii (clădire+curte). 

9.  Telefoanele mobile (sau alte dispozitive electronice similare) vor fi confiscate imediat de 
către orice profesor care observă că acestea sunt folosite în perimetrul școlii. 

10.  Mestecarea gumei este strict interzisă în spaţiul şcolii (clădire+curte). 

11.  Acest îndrumar se completează cu celelalte prevederi ale Regulamentului de 
Organizare și Funcționare. 

Pentru DASCĂLI 

1. Profesorii nominalizaţi zilnic la serviciul pe şcoală au ca arie principală de răspundere 
activitatea elevilor în spațiile comune (holuri, coridoare ș.c.l.) pe durata tuturor pauzelor.  

2. Copiii trebuie supravegheaţi cu atenţie, în tot spațiul atribuit fiecărei echipe de profesori.  

3. Profesorii care sunt de serviciu în clădire trebuie să supravegheze ca activitatea elevilor 
pe coridoare, în clase sau în băi să se desfăşoare civilizat. În acest scop se recomandă 
şi verificarea periodică a băilor. Elevii din fiecare clasă sunt direcţionaţi spre curte în 
pauzele mari de către dascălii cu care au avut ora precedentă. 

4. Orice activitate periculoasă trebuie oprită imediat ce este observată de către profesorii 
de serviciu (sau de alte cadre didactice). 

5. Profesorii de serviciu rezolvă eventualele conflicte. În caz de lovire sau accident se iau 
măsurile necesare, inclusiv solicitarea sprijinului asistentei medicale. Se va anunţa 
învăţătoarea/ dirigintele clasei şi se va consemna evenimentul în registrul special de 
incidente și probleme de disciplină. 

6. Portarul este responsabil pentru accesul în curtea școlii.  
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ANEXA NR. 4  STRUCTURA PORTOFOLIULUI PERSONAL AL 

CADRULUI DIDACTIC 
 

STRUCTURA PORTOFOLIULUI 

PROFESIONAL PERSONAL 
CONȚINUT PORTOFOLIU PROFESIONAL PERSONAL 

DATE PERSONALE 

Prezentare candidat 

Date de identificare candidat 

Curriculum Vitae (Europass) 

Formare iniţială: licenţă, certificate, grade didactice 

 DATE CU PRIVIRE LA POSTUL 

OCUPAT 

Decizie 

Fisă personal didactic 

Incadrare (clase, număr ore) 

Fişă de aptitudine 

Fişă cadru de autoevaluare-evaluare 

Calificative 

Comisii 

CURRICULUM 

Structura anului şcolar 

Orar personal 

Programe şcolare 

Planificări calendaristice 

Proiectarea epocilor/ unităţilor de învăţare 

Proiectarea pregătirii suplimentare a elevilor capabili de performanţă 

Proiectarea pregătirii elevilor ce prezintă dificultăţi în învăţare 

Crearea de softuri educaţionale în specialitate (unde este cazul) 

Ghiduri metodologice de aplicare a programelor şcolare (unde este cazul)  

Precizări metodologice cu privire la predarea specialităţii (M.E.C.S., I.S.J.) 
(unde este cazul) 

Programele pentru examenele naţionale (unde este cazul) 

Subiectele pentru examene naţionale  

EVALUARE 

Chestionare 

Tipuri diferite de itemi de evaluare 

Grile 

Teste  

Rezultate la examene naţionale 

Rezultatele evaluării predictive 

Rezultatele evaluărilor periodice 

FORMARE CONTINUA 

Grade didactice 

Cursuri de perfecţionare, formare şi abilitare curriculară 

Participări la sesiuni de referate, mese rotunde, simpozioane 

Participare cu referate la cercurile pedagogice; lecţii deschise 

Cercetare ştiinţifică 

ACTIVITATI EXTRACURRICULARE 
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ANEXA NR. 5     PROCEDURA DE ACCES ÎN CLĂDIRE 

 

Elevii Liceului Waldorf pot părăsi incinta școlii în timpul programului obligatoriu în următoarele 

situații: 

 Probleme medicale- caz în care învățătorul/ dirigintele va elibera o învoire scrisă 

 Învoire scrisă de la învățător/ diriginte pentru probleme personale 

 Elevul este major 

În toate cazurile elevul va figura absent la oră, urmând a fi motivat ulterior pe bază de adeverință 

de la medic/ părinte. 

 
Nr. crt Ora Descrierea Responsabili 

1.  
7.45 -

7.55 

Accesul este liber în curte și pe coridoarele școlii fără a intra în sălile de clasă. La 

grupele de grădiniță, clasele pregătitoare și I părinții sunt rugați să aștepte venirea 

învățătoarei sau să lase copilul în grija altui părinte 

Dascălul clasei 

2.  7.55 
Părinții elevilor părăsesc incinta școlii. 

Mai rămân în incintă doar părinții care își însoțesc copii la grădiniță 
Părinții 

3.  7.50 Cadrele didactice întâmpină copiii la intrarea în clase/ grupele de grădiniță 
Cadrele 

didactice 

4.  8.00 Sună clopoțelul Portarul 

5.  8.00 

Începerea activităților la școală. Este de preferat ca elevii să fie punctuali. În cazul 

întârziaților aceștia vor intra discret  și așteaptă la ușă până când sunt invitați la 

activitatea clasei. 

Copiii  

Cadrele 

didactice 

6.  8.30 
Începerea activităților la grădiniță. Părinții sunt rugați să aducă copiii până la această 

oră după care să părăsească incinta școlii. 

Părinții copiilor 

de grădiniță 

7.  8.30 Închiderea portiței și a ușii de acces în grădiniță portarul 

8.  

11.00; 

12.00; 

13.15 

Învățătoarele claselor  supraveghează îmbrăcatul copiilor și la sfârșitul programului îi 

conduc la portiță. Dacă părinții nu au venit după copil, acesta va rămâne la 

semiinternat. În cazul copiilor mai mari învățătoarea și părinții convin asupra 

modalității de a pleca acasă. 

Învățătoarele  

9.  

12.00, 

13.15, 

14.15, 

15.00 

Se deschide portița pe perioada pauzelor pentru a putea pleca elevii. Portarul 

supraveghează ieșirea copiilor. 
portarul 

10.  
8.30 – 

15.30 
Portița stă închisă. Accesul se face pe bază de interfon sau cartelă.  portarul 

11.  
15.30-

17.30 

Se deschide portița pentru grădiniță și programul Ș.D.Ș. Copiii sunt predați părinților 

de către educatoare/ profesoril de la Ș.D.Ș. 
portarul 

12.  20.00 
Portița stă închisă până dimineața cu excepția activităților organizate de școală și 

anunțate din timp. Pe această perioada se închid și celelalte porti de acces. 
portarul 

13.  
permane

nt 
Accesul elevilor pe ușa de EST (cu podeț) este interzis   
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ANEXA NR. 6  DOCUMENTE MANAGERIALE ALE  DIRECTORULUI 

 

DOSAR CONȚINUT 

DOSAR 1 - DOCUMENTE DIRECTOR 

1. Decizia de numire a ISJ sau ordin MEN 

2. Contractul de management educațional ( după susţinerea concursului ) 

3. C.V. cu Anexe. 

4. Fişa individuală a postului 

5. Fişa de autoevaluare dir. cu Raportul explicativ pe anul anterior cu documente 
care atestă punctajul 

DOSAR 2 - DOCUMENTE DE 
PROIECTARE 

1. Proiectul de dezvoltare a școlii (4 ani) 

2. Planul managerial pe anul şcolar …………. 

3. Raportul de activitate CEAC pe anul trecut + Planul operaţional al activităţilor…… 

4. Proiectul de buget 

DOSAR 3 – ORGANIZAREA 
ACTIVITĂȚILOR 

1. Regulamentul intern /Tabelul cu semnăturile angajaţilor 

2. Organigrama 

3. Consiliul de administrație, consiliul profesoral 

4. Structura catedrelor/comisiilor 

5. Orar clase/cadre didactice 

6. Legi, Ordonanțe de urgență, Hotărâri de guvern, acte normative emise de M.E.N. 

7. Registrul de decizii, dispoziţii şi note de serviciu 

8. Registru / Caiet de asistențe la ore ( care să conţină asistenţele raportate on-line) 

DOSAR 4 - ÎNCADRAREA ȘCOLII 

1. Plan de școlarizare propus/realizat 

2. Proiectul încadrării 

3. Stat de funcții 

4. Contractele individuale de muncă ( la secretariatul unităţii de învăţământ) 

5. Fișele postului pentru întreg personalul angajat ( la secretariatul unităţii de 
învăţământ) 

DOSAR 5 – CONSILIUL DE 
ADMINISTRAȚIE 

1. Componența 

2. Planul de activitate 

3. Rapoarte de analiză, măsuri, planuri operaționale 

4. Fişe de evaluare personal /Calificativele anuale ale personalului 

DOSAR 6 – CURRICULUM 

(COMISIA DE CURRICULUM) 

1. Consiliul pentru curriculum 

2. Planuri-cadru 

3. Programe 

4. Scheme orare 

5. CDȘ-uri aprobate, CDL 

6. Metodologii examene 

7. Documente catedre (planuri, rapoarte) 

DOSAR 7 - PARTENERIATE A. Interne: Protocoale, Convenții, Proiecte, Asociația Părinților 

B. Externe: Programe de cooperare internațională, Parteneriate, Proiecte 

DOSAR 8 - MONITORIZARE, 
EVALUARE 

A.Internă 

1. Asistențe la ore efectuate de director adjunct/ şefi de arie curriculară 

2. Comisia de asigurare a calității 

3. Activitatea de formare continuă ( Responsabilul cu formarea continuă) 

4. Instrumente de lucru interne/Proceduri Comisia de asigurare a calităţii) 

5. Monitorizare rezultate elevi (examene, concursuri, simulări) 

6. Monitorizarea absenteismului ( Comisia de monitorizare a absenteismului) 

7. Rapoarte de analiză semestriale și anuale sau tematice 

B.Externă 

1. Inspecții curente și speciale 

2. Registrul unic de control 
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ANEXA NR. 7  PRINCIPII PEDAGOGICE PENTRU COPIII DIN 

GRĂDINIŢELE WALDORF 

 
Pedagogia Waldorf, implicit învăţământul preşcolar de tip Waldorf se bazează pe 

cunoaşterea legilor evoluţiei omului, dorinţa de a favoriza sănătatea corporală şi 
sufletească a acestuia, angajarea socială în contextul cultural artistic.  

Ea are la bază antropologia Rudolf Steiner, care aşează grădiniţa Waldorf ca instituţie, pe 
principiul fundamental „omul învaţă să fie om numai de la oameni”.  

În procesul de educaţie părinţii şi educatorii trebuie să aibă permanent în vedere legităţile 
fundamentale care caracterizează această perioadă şi care asigură dezvoltarea 
armonioasă a copilului.  

Una din legităţile amintite mai sus este aceea că, copilul învaţă prin forţa imitaţiei. El aduce 
cu sine din lumile spirituale un devotament plin de încredere, care unit cu forţa de voinţă, 
specifică vârstei, va face ca el să se armonizeze prin forţa imitaţiei.  

Gesturile noastre, ţinuta, imaginile oferite, dar şi forma gândurilor noastre vor fi imitate.  
O altă legitate: copilul este o unitate – simţire, voinţă, gândire.  
Forţele care duc la creştere şi forţele care acţionează în înţelegere sunt aceleaşi. 

Împovărând de timpuriu memoria copilului cu noţiuni, îi secătuim forţele de creştere şi îi 
limităm fantezia pe care se sprijină întreaga dezvoltare individuală a copilului.  

Omul învaţă să fie om numai de la oameni. Cel mai important pentru copil este contactul 
uman şi perceperea directă. Copilul îşi va putea dezvolta calităţile omeneşti: 
individualitatea, comunicarea, libertatea în voinţă, capacitatea de judecată.  

Contactul uman în care pot fi exersate calităţile morale ca respectul, veneraţia, iubirea, 
altruismul conştient, dezvoltă în copil încrederea în propria-i existenţă. În viaţa interioară 
aceasta se dovedeşte a fi izvorul de nepătruns al siguranţei lăuntrice şi al echilibrului 
sufletesc.  

Înlocuirea contactului uman cu televizorul, sisteme audio-video, calculator, la această vârstă 
condamnă copilul la pasivitate.  

Copilul este în relaţie cu lumea, prin organele de simţ. Atenţie deci la calitatea mâncării, 
respiraţiei, aerului, culorilor, obiectelor şi a tot ce înconjoară copilul, premiza esenţială 
pentru o dezvoltare sănătoasă a acestuia. Respiraţia sănătoasă nu se referă numai la 
aer, ci şi la ritm sănătos de viaţă.  

Tot ce abundă în existenţa copilului, jucăriile finite, dulciurile, obiecte tehnice, slăbesc 
siguranţa şi încrederea, făcându-l capricios, chiar agresiv şi îi diminuează capacitatea de 
concentrare.  

Agresivitatea copilului este imaginea exterioară a ceea ce este în sufletul lui.  
Dezvoltarea cere timp. În educaţie o treaptă se clădeşte peste alta. Trebuie să acţionăm nu 

după principii generale elaborate în raport de vârstă ci în funcţie de dezvoltarea copilului, 
de ceea ce-i este lui specific.  

Până la şapte ani trebuie să aducem ceva copilului prin „a face” şi nu prin a-l învăţa la nivel 
noţional. El nu trebuie tratat niciodată ca un mic adult. Inteligenţa copilului la aceată 
vârstă este una practică, ea stă în mâini şi nu în cap. Modul în care cunoaşte lumea se 
realizează prin aceea că se uneşte cu ea în joc. Pentru copil jocul este sfânt.  

Steiner spune: „Jocul trebuie transformat în învăţare şi nu invers, pentru că jocul are o 

seriozitate sfântă care trebuie păstrată în învăţare”.  

Apăraţi copilăria de experienţe, de precocitate, de copleşirea simţurilor, de tot ceea ce poate 

dăuna fanteziei copilului, de ceea ce dezvoltă frica, agresivitatea şi nesiguranţa.  

Copilăria este izvorul unei sănătăţi corporale a forţei sufleteşti, a găsirii individualităţii şi a 

deschiderii spre social. A primii şi a da dragoste este un act de cultură specific uman 

care este preluat în imitaţia copilului.  
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ANEXA NR. 8  REGULI DE RESPECTAT ÎN GRĂDINIȚELE WALDORF 

Se evită la această vârstă atât o îndrumare autoritară dăunătoare cât şi o îndrumare neautoritară, 
deoarece predispoziţiile şi capacităţile copilului mic se dezvoltă într- un contact strâns legat de 
om, lucruri şi evenimente.  

Activităţile care se desfăşoară duc la o dezvoltare armonioasă fiind legate de muzică, euritmie, 
dezvoltarea vorbirii, jocuri ritmice, modelaj, desen, pictură, activităţi gospodăreşti şi de grădinărit.  

Părinţii care tind către o activitate a copiilor în afara programului sunt rugaţi să discute cu 
educatoarea, (învăţarea cititului, scrisului şi socotitului, şcoala de muzică, sport, limbi străine etc.).  

O condiţie de bază a activităţii grupei o constituie munca comună cu părinţii, prin întâlniri, cursuri şi 
conferinţe. Participarea părinţilor la astfel de acţiuni este privită ca o condiţie în interesul unei 
munci plină de sens cu copiii.  

Neparticiparea frecventă la întâlnirile cu părinţii, în cadrul cărora sunt discutate aspecte importante 
legate de buna desfăşurare a activităţii la grupă, va fi considerată lipsă de interes a părintelui faţă 
de activitatea pe care o are copilul în grădiniţă şi poate duce la încetarea colaborării cu familia 
copilului.  

Activitatea pedagogică a educatoarei include şi vizite la domiciliul copiilor şi discuţii personale, în 
funcţie de situaţia concretă.  

Înscrierea copiilor se realizează în urma unei discuţii între educatoare şi părinţi, cu prezenţa copilului. 
În această discuţie educatoarea urmăreşte interesul părintelui pentru sistemul Waldorf, 
disponibilitatea acestuia de a colabora şi participa la activităţile cu părinţii (întâlniri, munca 
voluntară, pregătirea sărbătorilor, bazar, etc.) şi felul în care copilul relaţionează cu educatoarea 
şi spaţiul grădiniţei. 

În urma analizării informaţiilor primite la interviu, copilul va fi admis în grădiniţă numai cu acordul 
Consiliului Educatoarelor şi în funcţie de numărul de locuri de la grupă, de către Legea 
Învăţământului 1/2011, de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Învăţământului Preşcolar 
O.M.E.C.S. nr. 5447/2020 precum și a altor normative stabilite de Ministerul Educației Naționale 

În urma interviului se face selecţia copiilor ţinând cont de câteva criterii:  

- copilul să aibă vârsta de 3 ani împliniţi şi să-şi poată exprima propriile nevoi;  
- pedagogia Waldorf nu este o pedagogie curativă; 
- copiii cadrelor didactice Waldorf au prioritate în limitele stabilite de lege;  
- la formarea grupei se are în vedere numărul de fete şi băieţi, dar și vârsta copiilor şi distribuirea lor 

pe grupele de vârstă;  
- părinţii să cunoască sistemul de învăţământ Waldorf, să aleagă programul în cunoştinţă de cauză;  

După începerea anului şcolar se acordă şase săptămâni timp de probă pentru adaptarea noilor copii. 
În cazul în care copilul nu se adaptează, părinţii sunt rugaţi să caute o altă formă de învăţământ.  

La înscriere sunt necesare:  

- cerere de intenţie (se poate descărca de pe situl şcolii, sau de la secretariat)  
- copie după certificatul de naştere al copilului,  
- copie după cărţile de identitate ale părinţilor,  
- fişa medicală (copie),  
- fişa cu vaccinurile făcute (copie),  
- o poză a copilului (opțional)  
- chestionar pentru părinţi  
- aviz epidemiologic.  
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Programul zilei este între orele 8.00 - 17.00.  

Sosirea copiilor în grădiniţă nu va fi mai târziu de 08.30, când se serveşte micul dejun. Întârzierea 
copiilor după această oră perturbă activitatea grupei, iar copilul nu se poate adapta ritmului zilei. 
Doar în situaţii speciale, care vor fi anunţate din timp, copiii sunt primiţi după ora 09.00.  

În cazul în care copilul va lipsi de la program va fi anunţată din timp educatoarea, până cel târziu la 
ora 8:00. 

La sosirea în grădiniţă, copilul este însoţit până la intrarea în sala de grupă, unde va fi preluat de către 
educatoare sau îngrijitoare. 

Pentru asigurarea unor reguli igienico-sanitare şi păstrarea unui spaţiu curat şi sănătos, părinţii nu au 
acces în sala de grupă şi în dormitor. 

Fiecare copil va avea un săculeţ, cu numele, în care să-şi păstreze hainele. Pentru grupă, se 
recomandă haine comode şi papuci de schimb, iar pentru curte haine adecvate care se pot 
murdări.  După schimbarea hainelor, acestea vor fi puse în săculeţi, pentru a păstra ordinea şi a 
nu fi confundate. 

Se iese afară zilnic, indiferent de condiţiile meteo. 

 Fiecare copil are nevoie de un şorţuleţ de bucătărie şi o cămăşuţă/halat pentru pictură, pe care va fi 
scris, de asemenea, numele copilului.  

Jucăria care poate însoţi copilul la program să fie doar din material moale (pluş, lână) neelectronică şi 
va rămâne în dormitor până când,copilul, va veni la culcare. Jucăria va ramane la dormitor tot 
anul sau o perioadă cât mai lungă de timp; nu se schimbă zilnic sau săptămânal. 

La gradinita sunt primiti doar copiii sănătoși; cei bolnavi sau aflati sub tratament vor fi tinuti acasa. 
Educatoarele nu isi asuma responsabilitatea administrarii tratamentelor medicamentoase. 

În timpul programului de grădiniţă, copiii vor putea aduce mâncare de acasă, doar cu acordul 
educatoarei şi dinainte stabilit. 

Pentru discuţiile individuale cu părinţii, se va stabili o zi pe săptămână împreună cu educatoarele 
grupei. Părinţii care vor dori aceste discuţii sunt rugaţi să anunţe cu o săptămână înainte.  În 
funcţie de aceste anunţuri se va face o programare. 

Cheltuielile pentru buna desfășurare a grădiniţei se achită anticipat în ultima săptămână a lunii, pentru 
luna următoare,  la casieria fundaţiei.  

Acest regulament a fost întocmit în scopul aducerii la cunoştinţa părinţilor a principiilor şi regulilor de 

bună funcţionare. 

 Înţelegerea şi semnarea acestui regulament înseamnă acceptarea acestuia de către părinţi. 
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ANEXA NR. 9 PRINCIPII PEDAGOGICE PENTRU ELEVII DIN LICEUL 

WALDORF 

Mai presus de toate, această şcoală îşi propune dezvoltarea copiilor din toate 

punctele de vedere, într-un mod cât mai armonios. 

• Disciplinele de predare sunt privite ca modalităţi de a dezvolta în copil toate acele 
capacităţi necesare unui om complet, nu reprezintă un scop în sine.  

• Materiile principale (limba maternă -româna, respectiv maghiara), matematica, 
istoria, biologia, geografia, fizica şi chimia) sunt predate în module (epoci) de câte 3-4 
săptămâni. Elevul studiază câte o astfel de materie zilnic, primele două ore, timp de 3-4 
săptămâni, după care se trece la o altă materie. Abilităţile, adică limbile străine, sportul, 
muzica, cursurile artistice, cât şi orele de exerciţiu la literatură, gramatică şi matematică 
apar în orar după primele două ore. 

•  Folosirea manualelor este facultativă, elevii putând folosi, pe lângă caietul cu 
notiţe, o gamă largă de cărţi existente în legătură cu domeniul studiat. Acest lucru nu 
elimină posibilitatea folosirii manualelor aprobate de Ministerul Educaţiei. 

• Pe lângă preocuparea clasică pentru diferite ştiinţe, există o preocupare importantă 
şi pentru educaţia sufletească şi spirituală. Liceul Waldorf  urmărește să educe omul în 
ansamblul său, arta şi religia împletindu-se cu predarea ştiinţifică, armonizând procesul 
educaţional. 

• În special la clasele primare, elevilor nu li se comunică note sau calificative; 
progresul realizat este comunicat descriptiv, părinții primind la sfârşitul clasei o 
caracterizare completă scrisă de învăţător, diriginte  şi profesori. 

. 
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ANEXA NR. 10  PROCEDURA „TELEFOANE” 

 

Datorită faptului că regulamentul Liceului Waldorf interzice folosirea telefoanelor celulare în 

incinta școlii și în curte, se parcurg următorii paşi: 

Nr. 

crt 
Descrierea Responsabili 

1.  
Fiecare elev este dator să își închidă telefonul și să îl  

predea dascălului de la prima oră de curs.  
Fiecare elev 

2.  

Elevilor li se strâng telefoanele dimineața la prima oră  și se 

depozitează în dulapul de la parter cu această 

destinație. 

După ultima oră de curs elevilor li se returnează 

telefoanele. Elevul  își  pornește telefonul după ieșirea 

din incinta școlii (clădire și curte). 

    Învățătorul/ 

Profesorul/ 

dirigintele 

3.  

În cazul în care un elev este depistat folosind telefonul, 

acesta va fi confiscat şi depozitat sub cheie.  

Părintele copilului va fi anunţat de acest fapt până la 

sfârşitul orelor de curs a copilului. 

Telefonul va fi returnat părintelui cel mai repede după 24 

ore. 

Învăţătorul/ 
Profesorul 

Dirigintele/ 
Profesorul 

Dirigintele/ 

Directorul 

4.  

În cazul în care părintele doreşte să transmită ceva 

important copilului va telefona la secretariat pe telefonul 

fix 0264-455560  

 Copilul  este anunţat.  

Părinte 

 

Secretara 

5.  

La a doua confiscare, se poate decide o perioadă mai 

lungă de timp (max. o săptămână) până la returnarea 

telefonului. 

Dirigintele / 

consiliul clasei 
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ANEXA NR. 11   REGULI PRIVIND COMPORTAMENTUL ELEVILOR 

 Comportamentul în şcoală 

Pe tot perimetrul clădirii, deplasarea se face la pas, fără a alerga.  

Elevii din Liceul Waldorf folosesc încălţăminte de schimb în sălile de clasă și în cantină. 
Încălțămintea și hainele se așează în ordine la locurile desemnate pe hol. 
Pe tot parcursul programului, elevii trebuie să aibă un comportament decent față de colegi și față de 
adulții cu care interacționează. Cuvintele jignitoare, urâte sunt interzise. 

Reguli în curte  

• Dimineaţa, începând cu ora 7: 55, este asigurată supravegherea elevilor.  
• În pauze, elevii au program liber. Elevii nu au voie să depăşească limitele curţii destinate elevilor. 

Pentru siguranţa copiilor și a elevilor, poarta este închisă între orele 8.30 – 16.00. În acest interval 
accesul în clădire se face prin intermediul soneriei. 

• Este interzisă aruncarea cu pietre, crengi sau alte obiecte care pot vătăma persoanele din curte. 
• Jocul cu mingea se face în limite rezonabile cu grijă pentru cei prezenți, fără lovituri puternice care 

pot fi periculoase. 
• Profesorii de serviciu urmăresc aplicarea regulilor de comportament al copiilor în curtea şi clădirea 

şcolii. 
• Pe perioada pauzelor copii trebuie să ocrotească spaţiile verzi şi în special pomii.  
• În caz de vreme ploioasă se foloseşte încălţămintea de ploaie. Rugăm părinţii fiecărui copil de la 

ciclul primar să asigure propriilor copii cizme de cauciuc. La intrarea în şcoală, copiii trebuie să-şi 
cureţe cizmele de covoarele puse special în acest scop. 

• În timpul iernii, la derdeluş copiii trebuie să fie atenţi să nu se rănească pe ei sau pe alţi colegi. 
• Fiecare dascăl are dreptul și obligația de a lua atitudine față de comportamentele neadecvate 

observate în timpul pauzelor.  

Reguli privind orele de curs 

Din partea tuturor elevilor se aşteaptă respectarea următoarelor reguli de bun simţ: 

• Să ajungă la orele de curs la timp. Cursul principal fiind deosebit de important, este indicat ca 
fiecare elev să fie prezent măcar cu 5 minute înainte de începerea lui.   

• Să-şi îngrijească banca, scaunul, ghiozdanul şi celelalte echipamente şcolare. 
• Să-şi anunţe intenţia prin ridicarea mâinii dacă are ceva de spus. 
• Să rezolve în linişte activităţile individuale  
• Să desfăşoare activităţile de grup în şoaptă cu partenerii. 
• Să pună scaunul pe bancă după ultima oră. 
• Să-şi strângă gunoiul (inclusiv din bancă) şi să-l arunce în coş după orele de curs sau ori de câte 

ori este nevoie (în pauză). 
• După orele de curs, elevii de serviciu mătură în sală, şterg tabla, strâng gunoiul, pun obiectele la 

locul lor. 

Relaţia cu adulţii, cu colegii  

Aşteptăm de la toţi elevii din Liceul Waldorf să se străduiască să fie atenţi cu dascălii şi cu colegii lor, 

să aibă un limbaj potrivit vârstei, fără ridicări de ton şi fără cuvinte nepotrivite, atât la adresa 

personalului şcolii cât şi la adresa colegilor sau a oricărei alte persoane cu care vorbesc. Acţiunile 

unui elev trebuie să se situeze sub egida: ” Mă străduiesc să mă comport cu alţii aşa cum mi-ar 

place să se comporte şi alţii cu mine.” În acest sens, amintim câteva direcţii care se cer 

respectate: 

• Fiecare elev salută când întâlnește un dascăl care predă în școală 
• Participarea la activităţile comune. 
• Ajutorul dat colegilor. Ajutorul oferit se acceptă mulţumind, sau se refuză politicos 
• Colegii care au fost bolnavi sunt ajutați în recuperarea materiei. 
• Se  interzic cuvintele dure, jignitoare, înjurăturile. 
• Să asculte și să respecte indicaţiile dascălilor din școala și/sau a personalului 

administrativ. 
În general sunt importante şi trebuie cultivate în şcoală virtuţile culturii relaţiilor umane: demnitatea, 

adaptabilitatea, fidelitatea, sinceritatea, solidaritatea, respectul, răbdarea. 
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Relatia cu obiectele din școală 

Se aşteaptă ca elevii școlii noastre să păstreze pe cât posibil ordinea şi curăţenia din şcoală. În acest 

sens elevul: 

• nu aruncă nimic pe jos; ridică lucrurile căzute; 
• are grijă de integritatea mobilierului (scaunele, băncile etc.); 
• predă dascălului obiectele străine găsite; 
• nu distruge obiecte, nici chiar pe cele proprii; 
• la toaletă, trage apa după folosirea WC-ului, după spălarea mâinilor închide robinetul şi 

întotdeauna închide uşa toaletei şi stinge lumina dacă în baie nu mai sunt alte persoane. 

Folosirea echipamentelor electronice 

În incinta Liceului Waldorf, inclusiv perimetrul curţii: 

• este interzisă folosirea  jocurilor electronice, MP3-playere, etc 
• este interzisă folosirea telefoanelor mobile de la intrarea în curtea școlii și până la 

părăsirea ei. Este obligatorie închiderea telefonului  pe tot parcursul orelor şi a celorlalte activităţi 
din cadrul şcolii. Părinţii au obligaţia să se asigure că elevul ştie cum se închide și cum se 
pornește telefonul mobil. Rugăm părinţii să nu-şi apeleze copiii în timpul programului. În cazuri 
excepţionale, aceştia pot suna la secretariatul şcolii rămânând în sarcina secretarei anunţarea 
copilului.  

• până în clasa a V-a telefoanele mobile nu trebuie să fie aduse în şcoală, decât dacă 
copilul se duce singur acasă, caz în care învăţătorul/dirigintele trebuie anunţat în scris despre 
acest aspect. 

• pentru a evita radiațiile și folosirea necontrolată a internetului, recomandăm părinților să 
cumpere copiilor de ciclu primar doar telefoane cu taste și fără internet.  

• în cazul în care un elev  folosește telefonul mobil în perimetrul şcolii, orice profesor are 
obligația de a confisca telefonul; acelaşi lucru este valabil şi pentru orice altă aparatură, “gadget” 
sau alte jucării electronice. Dispozitivul se va înapoia personal părintelui, după o discuţie 
prealabilă.  

• dirigintele sau învățătorul are dreptul de a decide și pune în aplicare reguli suplimentare 
cu privire la telefoanele mobile. 

Rugăm insistent părinţii să ne sprijine în respectarea acestor cerinţe. 

Ţinuta/vestimentaţia 

Toți elevii școlii Waldorf trebuie să aibă o ţinuta decentă atât în şcoala, cât şi în afara ei. Ţinuta 

decentă înseamnă: fără frizuri ostentative (ţepi, creastă etc.), haine fără inscripţii sau desene 

obscene, sinistre sau șocante, fără decolteuri indecente, fără fuste scurte (minim până la 

genunchi), fără pantaloni mai scurți de genunchi, fără bluze sau tricouri cu vedere la buric, fără 

tricouri tip maiou, fără haine transparente, fără machiaje stridente. Hainele care conțin înscrisuri 

sunt acceptate doar dacă purtătorul înțelege textul purtat și acest text nu lezează pe nimeni. 

Până în clasa a VIII-a inclusiv elevii nu au voie cu păr sau unghii vopsite. 

Elevii aflați în ținută indecentă pot fi trimiși acasă cu anunțarea părinților și cu fișă de atenționare. 

Reguli de comportament în pauză. Luarea mesei 

Pauza din intervalul 9.50 - 10.10 este destinată gustării şi relaxării. La ora 10.00 toţii copiii ies în curte.  

Elevii nu au voie să lase resturile în bancă sau pe mobilier, pervaze, etc. Acestea vor fi puse în 

locurile desemnate de învățător/diriginte. Pauza de la ora 12.00 este destinată mesei de prânz. 

Elevii care doresc să ia masa la cantina şcolii respectă regulile cantinei. După ce servesc masa 

elevii ies în curte până la terminarea pauzei. 

Biblioteca 

• Accesul elevilor la cărțile din bibliotecă se face numai cu acordul unui dascăl. 
• Cărţile împrumutate se returnează la termen.  
• Rugăm elevii să aibă grijă de integritatea şi curăţenia cărţilor. 
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ANEXA NR. 12  REGULAMENT DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

În contextul generat de epidemia COVID-19, cadrele didactice din Liceul Waldorf depun toate 

eforturile necesare pentru a asigura accesul la învățare elevilor din clasele la care predau, cu 

ajutorul tehnologiei. Având în vedere specificul pedagogiei Waldorf, în care sunt de primă 

importanță contactul direct profesor-elevi, urmărirea aspectului artistic, a unui ritm sănătos în 

predare-învățare, dezvoltarea și conlucrarea într-o comunitate școlară, amintim faptul că multe din 

aceste caracteristici nu pot fi asigurate (decât parțial) în situația învățării mediate de tehnologie 

În condițiile învățării online, indiferent de scenariul adoptat, elevii au următoarele obligații: 

a. să respecte programul online, accesând cu punctualitate platforma școlii; nerespectarea orarului 

anunțat se consideră întârziere la oră sau, după caz, absență motivată/ nemotivată; 

b. să cunoască modul de utilizare a contului personal alocat pe platformă, precum și facilitățile 

acesteia; 

c. să urmărească lecțiile de la masa de lucru, având o ținută decentă; 

d. să-și recupereze lecțiile, fișele, prezentările etc. la care nu participă online, solicitând sprijinul 

colegilor sau al cadrului didactic; 

e. să respecte termenele de predare pentru temele, portofoliile, referatele, proiectele, fișele cu 

exerciții și probleme rezolvate etc. solicitate de cadrele didactice, utilizând modalitățile de 

transmitere electronică stabilite; 

f. să anunțe de îndată profesorul privind problemele tehnice pe care le întâmpină la accesarea 

platformei, prin intermediul dirigintelui sau al colegilor; 

g. să rezolve singuri cerințele, temele, exercițiile etc., cunoscând faptul că frauda prin copiere și 

tentativa de fraudă se pedepsesc conform regulamentelor în vigoare; 

h. să solicite din timp îndrumări cu privire la încărcarea pe platformă a temelor, a proiectelor etc., 

astfel încât termenul de predare să fie respectat; 

i. să anunțe dirigintele în cel mai scurt timp, în cazul în care le este blocat contul sau nu-și pot 

recupera parola. 

 

Elevii care participă la lecții on-line, au dreptul: 

a. să solicite explicații suplimentare și îndrumări din partea cadrului didactic, în momentele în care 

acesta le permite; 

b. să participe liber la discuțiile inițiate în timpul orelor, dar sub coordonarea tehnică a profesorului, 

pentru a nu se crea întreruperi ale transmisiei, distorsiuni de sunet, microfonie, supraîncărcare 

etc.; 

c. să comunice pe Chat cu profesorul, folosind un limbaj adecvat și respectând normele de 

exprimare scrisă; 

d. să ceară detalii suplimentare cu privire la modalitățile și instrumentele de evaluare a activității 

online sau la calendarul acestora; 

e. să cunoască rezultatele evaluării activității online; 

f. să propună teme și activități adecvate lecțiilor. 

 

În cadrul activității online, elevilor le este interzis: 

a. să nu se conecteze la lecțiile audio-video, sub diferite pretexte; 

b. să participe la lecțiile online fără deschiderea camerei Web, dacă nu au permisiunea prealabilă a 

profesorului; 

c. să se autentifice pe platformă folosind contul și codul altor colegi; 

d. să posteze teme, proiecte sau orice alt material în locul altcuiva; 

e. să divulge altor persoane din școală /din afara școlii codul personal de acces și contul alocat pe 

platforma școlii; 
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f. să invite persoane străine la orele desfășurate online pe platformă; 

g. să inițieze și să organizeze întâlniri online între elevi, prin accesarea platformei, fără participarea 

profesorilor; 

h. să înregistreze orele desfășurate online; 

i. să posteze conținuturi de orice tip preluate din orele online sau de pe platformă pe rețelele de 

socializare sau să le difuzeze ca mesaje private; 

j. să facă aprecieri jignitoare la adresa materialelor realizate și postate de colegi; 

k. să întârzie la activități; 

l. să deranjeze lecțiile, prin comentarii, întreruperi, postări sau activități care nu au legătură cu orele 

derulate; 

m. să-i blocheze audio-video pe ceilalți participanți; 

n. să se deconecteze de pe platformă fără acordul profesorului sau înainte de finalizarea lecției; 

o. să aibă alte preocupări care nu sunt legate de lecție (joacă, accesarea rețelelor de socializare, 

servirea mesei, urmărirea programelor TV etc.), acestea fiind rezervate pauzelor; 

p. să posteze în contul alocat pe platformă materiale audio-video private, filmulețe, clipuri, sloganuri, 

linkuri, adrese Web, înregistrări care nu au scop didactic etc. și pentru publicarea cărora cadrele 

didactice nu și-au dat acordul; 

 

Cadrele didactice au următoarele atribuții: 

 

a. să proiecteze activitățile didactice din perspectiva principiilor curriculare  precum și a celor 

referitoare la învățarea prin intermediul tehnologiei și al internetului 

b. să realizeze activitățile didactice din perspectiva principiilor curriculare  precum și a celor 

referitoare la învățarea prin intermediul tehnologiei și al internetului 

c. să elaboreze instrumente de evaluare aplicabile prin intermediul tehnologiei și al internetului pentru 

înregistrarea progresului elevilor 

 

Părinții au următoarele atribuții: 

a. asigura participarea copilului propriu la activitățile didactice organizate prin intermediul tehnologiei 

și al internetului, 

b. urmăresc crearea unui mediu fizic sigur, prietenos și protectiv pentru copil în timpul desfăsurarii 

activitătii, 

c. se asigură că în timpul activității copilul nu este deranjat de catre alte persoane 
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ANEXA NR. 13  COMPORTAMENTUL ÎN AFARA ȘCOLII 

Deplasare, transport 

Elevii intră în/ies din şcoală pe una dintre cele două uşi din faţa şcolii. Uşa (cu poduleţ)  din spatele 

corpului B este destinată în exclusivitate chiriaşilor/adulților. Se interzice folosirea acestei uşi de 

către copii și elevi, chiar dacă aceştia sunt însoţiţi de părinţi. 

Pe drumul de la şcoală spre casă, elevul se poartă şi merge civilizat. Se interzice deplasarea pe 

garduri, ziduri sau alte tipuri de manifestări care  să pună în pericol siguranţa proprie sau a altor 

oameni din apropiere.  

La deplasarea cu mijloacele de transport, elevii Școlii Waldorf respectă următoarele reguli: 

• dau totdeauna prioritate celor mai în vârstă; 
• nu îngreunează deplasarea celorlalte persoane; 
• în mijloacele de transport în comun, la urcare şi coborâre sunt politicoşi; 
• cedează locul celor vârstnici, bolnavilor, mamelor cu copil mic sau gravidelor; 
• în timpul deplasării discută cu prieteni liniştiţi, nu ridică tonul şi nu vorbesc urât; 

În cazul deplasărilor mai lungi cu autocarul, trenul sau avionul, elevii vor fi instruiţi de către cadrele 

didactice însoţitoare. Instruirea se va finaliza cu semnarea unui contract între părinţi şi dascăli; în 

cazul elevilor peste 14 ani contractul va fi semnat şi de către elev. 

Elevii care vin la şcoală cu bicicleta sau cu trotineta lasă bicicleta/trotineta în locul desemnat, până la 

terminarea orelor. 

 

Vizitele la cinema, teatru, operă etc 

Chiar dacă sunt în afara spaţiului şcolii, copiii sunt totuşi elevi ai şcolii noastre, de aceea dorim ca ei 

să se poarte civilizat indiferent de locul în care se află. De aceea, în cazul spectacolelor dorim ca 

elevii să:  

• ajungă la spectacol punctual; 

• nu deranjeze spectatorii cu discuţii şi alte zgomote; 

• îşi aştepte cu răbdare rândul fără a se înghesui; 
• nu pună picioarele pe scaun; 
• arunce hârtiile şi alte gunoaie numai în coş; 
• îşi închidă telefonul mobil; 
• se conformeze normelor de comportament adecvat ocaziilor sociale. 
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ANEXA  NR. 14  REGULI PRIVIND ORELE DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI 

EURITMIE 

1. În timpul desfăşurării lecţiei de educaţie fizică, toţi elevii trebuie să fie obligatoriu în echipament 

sportiv adecvat condiţiilor în care se lucrează. Orele de euritmie se desfăşoară cu încălţăminte 

specifică. 

2. În timpul orelor de educaţie fizică şi euritmie, copiii trebuie să aibă grijă în mod deosebit de 

integritatea corporală proprie şi a colegiilor. 

3. Folosirea diferitelor obiecte la orele de educație fizică, altele decât cele stabilite de către profesor 

se poate face doar cu acordul cadrului didactic responsabil de buna desfăşurare a orei. 

4. Se interzice elevilor a purta bijuterii în timpul lecţiei de educaţie fizică şi euritmie, care împiedică 

desfăşurarea în condiţii de siguranţă a acesteia (inele, brăţări, lănţişoare, cercei lungi). 

5. La începutul lecţiei de educaţie fizică sau pe parcursul acesteia, în cazul în care elevul se afla în 

imposibilitatea de a participa va anunţa profesorul care va lua masurile necesare după caz. 

6. Elevii care din diverse motive medicale, de sănătate, sunt inapţi de a practica lecţiile de educaţie 

fizică vor prezenta scutire medicala eliberata de medicul de familie sau de specialitate în scopul 

scutirii de efort fizic. În cazul desfăşurării orei în sala de sport elevi scutiţi trebuie să aibă 

încălţăminte de interior. Elevii scutiți medical pot ajuta la buna desfășurare a orelor de educație 

fizică prin îndeplinirea unor sarcini trasate de către profesor  

7. Se interzice utilizarea aparatelor şi instalaţiilor defecte sau care nu au fost verificate de către 

profesor înaintea începerii fiecărei activităţi cu elevii. Înaintea fiecărei lecţii profesorul va verifica 

starea de funcţionare a aparatelor, instalaţiilor şi a bazei sportive. 

8. Elevii vor efectua în timpul lecţiei numai acele exerciţii pe care le propune profesorul şi sub 

stricta lui supraveghere. Se interzice cu desăvârşire efectuarea de către elevi în timpul lecţiei a 

altor exerciţii şi activităţi decât cele recomandate de profesor. 

9. Se interzice utilizarea sub orice forma a telefoanelor mobile, a aparatelor audio-video la școală, 

precum şi jocul cu focul. 

10. O deosebita atenţie se va acorda siguranţei fixării în sol a panourilor de baschet şi a celorlalte 

instalaţii existente în sala sau curtea scolii. 

11. Se interzice elevilor să se agaţe de panouri sau să se caţere pe spaliere, frânghii, scări de 

gimnastica, nesupravegheaţi sau în alte scopuri decât cele propuse de profesor în timpul lecţiei. 

12. In timpul săriturilor la aparate de gimnastica se va avea în vedere  executarea săriturilor numai 

sub stricta supraveghere a profesorului.  

13. In timpul jocurilor sportive, concursurilor, întrecerilor, elevii au obligaţia să respecte regulamentul 

de desfăşurare a acestora, elevii trebuie să se comporte în spirit sportiv, de fair-play, indiferent 

dacă sunt învingători sau învinşi.  

14. Folosirea diferitelor obiecte la orele de educație fizică, altele decât cele stabilite de către profesor 

se poate face doar cu acordul cadrului didactic responsabil de buna desfășurare a orei. 

15. Exerciţiile de aruncări la distanta  (aruncarea mingii de oina, sulita), sărituri în lungime cu şi fără 

elan, se vor executa de către elevi numai la comanda profesorului şi în direcţia opusa elevilor 

care îşi aşteaptă rândul la execuţie. Înapoierea obiectelor de aruncare se face la comanda 

profesorului. 

16. Se interzice elevilor a umbla la instalaţiiIe electrice din bai, sala de sport şi folosirea instalaţiilor 

defecte. 

17. Intrarea  în sala de sport se face în ordine şi numai sub supravegherea profesorului de educaţie 
fizică şi sport.  

18. Activitatea elevilor la lecţia de educaţie fizică şi la activităţile sportive se va desfăşura numai în   

prezenta profesorului, nefiind permis ca elevii să fie îndrumaţi pentru a practica sportul în alte 

spatii din scoală, nesupravegheaţi. 

19. Daunele produse de către elevi vor fi plătite integral de către cei in cauză; 
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ANEXA NR. 15 REGULI PRIVIND ORELE DE EDUCAȚIE 

TEHNOLOGICĂ ȘI ABILITĂȚI PRACTICE (ATELIER) 

  
1. Accesul  în ateliere se  face  numai sub supravegherea   unui dascăl şi în vestimentaţie 

adecvată unor activitati practice. 

2. Se lucreaza doar cand spațiile sunt bine iluminate și bine aerisite; nu se lucreaza in spatii 

aglomerate. 

3. La începutul fiecărui an școlar elevii participă și semnează regulile de protecție a muncii. 

4. Utilizarea aparaturii, mașinilor si a uneltelor  se face  doar  cu acordul profesorului, după un 

instructaj prealabil  şi numai în scopul pentru care sunt desemnate. Cerintele normelor de 

protectie se respecta cu stricteţe. 

5. Orice funcționare neadecvată sau deteriorare a uneltelor, mașinilor, aparatelor se anunță 

imediat profesorului. 

6. În timpul orelor de atelier, elevii trebuie să aibă grijă în mod deosebit de integritatea corporală 

proprie şi a colegiilor. 

7. În cazul unei traume, se cere primul ajutor profesorului din atelier, apoi daca este cazul se 

foloseste punctul medical al scolii. 

8. După terminarea lucrului, se decuplează aparatele folosite de la curent, se curăță locul de 

muncă, echipamentul, uneltele, se așează uneltele, la loc, se aeriseşte încăperea, se curăță 

mesele,  se mătură podeau si deşeurile se depun in vasul destinat colectarii. 

9. Daunele produse de către elevi vor fi plătite integral de către cei in cauză; 
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ANEXA NR. 16 REGULI PRIVIND COMPORTAMENTUL ÎN SALA DE 

ȘTIINȚE 

 
1. Intrarea elevilor în cabinetul de științe este permisă numai în prezenţa unui cadru didactic; 

2. La intrarea și ieşirea din laborator elevii vor evita aglomeraţia la uşă şi în jurul meselor de lucru; 

3. Numai caietele, cărţile, materialele necesare experimentului sunt permise în laborator. În timpul 

orei, genţile și hainele vor rămân în clasă; dacă totuși condițiile concrete necesită aducerea lor în 

cabinet, acestea vor fi așezate în locuri indicate de către profesor, în acest scop; 

4. Mişcarea aparaturii și mobilierului din cabinetul de științe de către elevi sunt permise numai la 

solicitarea profesorului; 

5. Dulapurile vor fi deschise doar de către profesor; 

6. Elevii au datoria de a păstra în bune condiţii mobilierul aflat în cabinet; 

7. Elevii au datoria de a păstra ordinea și curăţenia în timpul activităţilor; 

8. Elevii au obligația de a semnala de urgență cadrului didactic orice neregulă sesizată în cabinet; 

9. După terminarea lucrului mesele rămân curate; 

10. La părăsirea laboratorului, elevii au datoria de a aranja scaunele la mese; 

11. În timpul experimentelor elevii și profesorii vor avea mânecile strânse iar părul lung va fi 

prins/strâns în coadă la spate. 

12. În timpul desfăşurării lucrărilor experimentale elevii și profesorii vor purta echipamentul de 

protecţie reprezentat de halat alb, ochelari, mânuşi, după caz; 

13. Elevii încep lucrul experimental numai cu acordul profesorului; se lucrează în laborator numai sub 

supravegherea profesorului. Nu se lasă echipamentele nesupravegheate în timpul funcţionării. 

14. Experimentele de laborator trebuie să fie aprobate de către profesor înainte de a fi încercate de 

către elev/elevi; 

15. Înaintea începerii lucrării elevii ascultă/se citesc toate instrucţiunile de lucru; ei vor respecta toate 

indicaţiile profesorului. Dacă elevii nu sunt siguri de ceva, vor cere explicaţii profesorului; 

16. Aparatura electrică, prizele, întrerupătoarele nu se manevrează cu mâna umedă; 

17. Manevrarea sticlăriei, a ustensilelor şi a reactivilor de către elevi se face doar cu acordul 

profesorului; 

18. Echipamentele şi aparatura de laborator nu sunt jucării; sunt interzise joaca în laborator sau 

folosirea materialelor, dispozitivelor, echipamentelor pentru altceva decât scopul propus; 

19. În cabinetul de științe elevii și profesorii nu consumă alimente, băuturi, gumă de mestecat; 

20. Sticlăria din laborator nu se foloseşte pentru mâncat sau băut; 

21. Este interzisă folosirea sticlelor cu eticheta deteriorată sau lipsă; 

22. Se interzice amestecarea substanţelor la întâmplare; 

23. Substanţele din laborator nu se gustă şi nu se ating cu mâna, deoarece pot produce arsuri 

chimice sau intoxicaţii; 

24. În caz de arsură chimică sau intoxicaţie se anunţă urgent profesorul; 

25. Mirosirea substanţelor se face doar cu acordul profesorului şi în acest caz prin antrenarea 

gazului cu mâna spre nas; 
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26. Spirtierele nu se aprind una de la alta, ele se aprind cu chibrit şi se sting prin acoperirea fitilului 

cu capacul spirtierei; 

27. Încălzirea substanţelor se face utilizând ustensile de protecţie şi se va avea grijă ca deschiderea 

vasului să nu fie orientată spre vecinul de masă; 

28. Este obligatoriu ca la începutul lucrării să se noteze în caiete modul de lucru şi normele de 

protecţie a activității; 

29. Este interzis să se sustragă din laborator: substanţe, sticlărie sau ustensile din trusele de 

laborator. 

30. Microscoapele nu vor fi manevrate prin întoarcerea cu tubul ocular în jos; 

31. Orice obiect din trusa de biologie sau chimie, rămas accidental pe catedră sau mesele de lucru, 

va fi predat cât mai urgent profesorului care îşi desfăşoară  activitatea în laborator; 

32. Elevii se spală insistent pe mâini şi la nevoie se dezinfectează cu alcool; 

33. În timpul orelor utilizarea telefoanelor mobile de către elevi este interzisă; 

34. Daunele produse de către elevi vor fi plătite integral de către cei in cauză; 

35. Nerespectarea de către elevi a prezentelor norme atrage sancţionarea în conformitate cu 

prevederile Regulamentului Intern al școlii. 
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ANEXA NR. 17  REGULI PRIVIND COMPORTAMENTUL ÎN SALA DE 

MUZICĂ 

 

1. Accesul în sala de muzică se face numai sub supravegherea unui dascăl 

2. Accesul la instrumentele muzicale din cabinetul de muzică le este permis elevilor numai la 

solicitarea profesorului. 

3. Dulapurile vor fi deschise doar de către profesor. 

4. Elevii au datoria de a păstra în bune condiții mobilierul și instrumentele muzicale aflate în 

cabinetul de muzică. 

5. Elevii au datoria de a păstra ordinea și curățenia în timpul activităților. 

6. Deteriorarea sau pierderea unui instrument muzical sau a unui obiect aflat în dotarea 

cabinetului de muzică, de către un elev, atrage după sine repararea sau înlocuirea lui de către 

acel elev. 

7. Daunele produse de către elevi vor fi plătite integral de către cei in cauză; 
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ANEXA NR. 18 REGULI PRIVIND COMPORTAMENTUL ÎN 

LABORATORUL DE INFORMATICĂ 

 

1. Intrarea elevilor în laboratorul de informatică este permisă numai în prezenţa unui cadru 
didactic. 

2. La intrarea şi ieşirea din laborator se va evita aglomeraţia la uşă şi în jurul meselor de 
lucru. 

3. Elevii au datoria de a păstra ordinea şi curăţenia în timpul desfăşurării activităţilor. 

4. Pornirea şi oprirea calculatoarelor se face doar cu aprobarea cadrului didactic.. 

5. Elevii au datoria de a păstra în bune condiţii mobilierul aflat în laborator. 

6. Tastatura şi mouse-ul se vor utiliza cu atenţie şi se va evita lovirea acestora. 

7. Suporturile de memorie auxiliară vor putea fi utilizate numai cu acordul profesorului. 

8. Pe timp de iarnă dischetele şi CD-urile vor fi utilizate numai după un interval de timp de 
15 minute de la introducerea lor în laborator, timp necesar pentru aclimatizare 

9. Elevii nu au dreptul să intervină la echipamentele de reţea şi la instalaţia electrică. 

10.  Elevii îşi vor salva programele şi documentele la care lucrează. 

11. La părăsirea laboratorului elevii au datoria de a aranja scaunele la mese. 

12. Nu este permisă ştergerea de către elevi a programelor instalate pe calculatoare şi nici  
a fişierelor care nu le aparţin. Învăţarea copierii, ştergerii, redenumirii, mutării, etc. a fişierelor 
şi directoarelor de fişiere se va desfăşura sub supravegherea cadrului didactic. Testele se 
efectuează pe fişiere temporare şi nu pe fişiere sistem. 

13. Nu este permisă instalarea de software de către elevi. 

14. Modificarea parametrilor de configurare a sistemului de operare instalat pe calculatoare 
nu este permisă. 

15. Cuplarea sau decuplarea tastaturii, mouse-ului, monitorului sau a altor componente ale 
calculatoarelor este interzisă. 

16. Ecranele monitoarelor nu vor fi atinse cu mâinile şi nici cu diverse obiecte. 

17. În laborator nu se vor introduce aparate electrice. 

18. În timpul orelor este interzisă utilizarea boxelor şi a telefoanelor mobile. 

19. În laboratorul de informatică nu se consumă alimente şi băuturi. 

20. Elevii sunt obligaţi să semnaleze de urgenţă cadrului didactic orice neregulă sesizată în 
laborator. 

21. Elevii sunt obligaţi să semnaleze de urgenţă cadrului didactic orice accident petrecut în 
laborator. 

22. Daunele produse de către elevi vor fi plătite integral de către cei in cauză; 
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ANEXA NR. 19    REGULAMENTUL CONSILIULUI  ELEVILOR 

 

Art. 1  Consiliul elevilor funcționează pe baza art. 96 din Regulamentul de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar de stat (ROFUIP 5447/2020); 

Art. 2  În componența consiliului elevilor intră ca reprezentanți ai elevilor responsabilii de 

clasă și locțiitorii acestora, stabiliți la începutul anului școlar de către dirigintele clasei cu 

consultarea elevilor clasei; profesorul diriginte va informa elevii cu privire la rolul Consiliului 

elevilor în școală și la calitățile pe care trebuie să le aibă un reprezentant al clasei în 

Consilliu; 

Art. 3  Membrii consiliului trebuie să susțină și să încurajeze colegii să repsecte regulamentul 

de organizare și funcționare a Liceului Waldorf; 

Art. 4  Consiliul elevilor se întrunește în primă lună a fiecărui an școlar și alege comitetul de 

conducere format din: președinte, doi vicepreședinți, secretar, membri - câte un reprezentant 

la nivelul fiecărui an de studiu; fiecare membru al Consiliului elevilor, precum și structura de 

conducere a acestuia se validează de Consiliul de Administrație; 

Art. 5  Președintele consiliului elevilor este reprezentantul elevilor în Consiliul de 

Administrație al școlii; 

Art. 6  Consiliul elevilor se întrunește lunar și dezbate aspecte cu privire la activitatea 

elevilor, îmunătățirea condițiilor de studiu, etc; 

Art. 7  Comitetul de conducere a Consiliului Elevilor este sau numește grupul de inițiativă 

pentru diferite activități pe care dorește să le organizeze cu elevii; 

Art. 8  Prezența la Consiliul Elevilor este obligatorie; 

Art. 9  Membrii consiliului elevilor, responsabilii de clase sau locțiitorii care sunt înlocuiți de 

către diriginții claselor din aceste funcții pierd calitatea de membru al consiliului; 

Art. 10  Activitatea consiliului elevilor este coordonată de către Comitetul de Conducere al 

Consiliului Elevilor, de către reprezentantul cadrelor didactice în consiliu, de către consilierul 

educativ și de către directorul liceului.  
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ANEXA NR. 20  FIȘĂ DE ATENȚIONARE 

 

Numele elevului:  _______________________________________  Clasa:  __________ 

Numele profesorului:  _______________________________________ 

Prezenta atenţionare este trimisă deoarece comportamentul copilului dvs., în repetate rânduri, nu a 

corespuns cerinţelor colectivului de dascăli, în următoarele domenii: 

Nu participă în totalitate la munca din clasă sau nu oferă maximul ce poate fi aşteptat de la el/ ea: 

_____ Întârzie      Principii pentru elevii Waldorf:  

_____ Nu este pregătit     Fii atent, oferă siguranţă şi înţelegere în ce spui   

_____ Lipsesc teme de casă   şi ce faci.     

_____ Nu îşi termină sarcinile 

Nu respectă regulile colectivităţii noastre: 

_____ Folosește telefonul în perimetrul școlii 

______Este dezordonat, deranjează ora   Principii de comportament: 

_____ Este neatent     - Participă integral la munca din clasă     

_____ Nu cooperează     - Oferă maximul de care eşti capabil  

____  Are un comportament nerespectuos - Fii respectuos    

      - Urmăreşte instrucţiunile profesorilor  

_____ Vorbeşte nepotrivit    - Respectă regulile colectivităţii  

_____ Vestimentaţie    Vestimentaţie : Ordonată şi curată 

_____ Nu respectă regulile de comportament  - Sigură 

în curte      - Nu este deranjantă 

_____ Nu respectă regulile de utilizare    -   

a imobilului   

Altceva: ____________________________________________________________ 

Menţiuni ale profesorului: 

 

Semnătura profesorului: ________________________________________  Data: ______________  

Menţiuni ale părintelui: 

Semnătura părintelui __________________________________________  Data: ______________ 

Vă rugăm să semnaţi şi să trimiteţi înapoi această fişă în ziua următoare primirii. Vă rugăm să ne anunţaţi 

dacă doriţi să vorbim la telefon sau dacă solicitaţi o întrevedere individuală. 
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ANEXA NR. 21  CERERE PENTRU DEPLASĂRI ÎN MUNICIPIUL CLUJ-

NAPOCA 

Aprobat, 

Director, 

Mariana Grigorovici 

Către direcţiunea Liceului Waldorf, 

Subsemnatul(a), _________________învăţător/prosesor la clasa ____ vă solicit acordul pentru 

o ieşire _______________, în data de _____________, între orele ___________________. 

La această activitate voi fi însoţit(a) de către* __________________________ 

Declar că pe toată perioada ieşirii voi asigura şi voi răspunde de securitatea elevilor. 

Tabel nominal cu elevii participanţi la deplasare: 

1.   11  

2.   • 12  

3.   • 13  

4.    14  

5.   • 15  

6.   • 16  

7.   • 17  

8.   • 18  

9.   • 19  

10.   • 20  

 

* Se completează în cazul în care grupul se deplasează cu mai mulţi însoţitori. Titularul este cel care 

are ora în orar la momentul deplasării, celălalt fiind însoţitor voluntar. 

Data,  Învăţător/profesor, 
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ANEXA NR.22   PROCEDURA PENTRU CAZURI DE ABSENTEISM 

Pentru cazurile în care un elev absentează nemotivat se parcurg următorii paşi: 
 

Nr. crt 
Nr. 

Absenţe 
nemotivat 

Descrierea 
Responsabil

i 

1.  5 
Se  sesizează telefonic părintele Învăţătorul/

Dirigintele 

2.  10 

Se trimite părintelui avertisment scris înregistrat la 
secretariat în registrul de  intrări/ieşiri. Avertismentul este 
conform modelului din anexă şi se emite în două 
exemplare: unul pentru părinte şi unul rămâne la şcoală 
în dosarul elevului, cu menţiunea: “Am primit un 
exemplar” semnată de către părinte. 

Învăţătorul/
Dirigintele 

3.  20 

Se convoacă părintele la şcoală şi se pune în discuţie 
situația existentă, neîndeplinirea de către părinte a 
obligatiei „de a asigura frecvența școlară a elevului în 
învățământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru 
școlarizarea elevului”. Se aplică elevului mustrare scrisă, 
care se trimite părintelui înregistrată la secretariat în 
registrul de  intrări/ieşiri. Mustrarea este întocmită 
conform modelului din anexă şi se emite în două 
exemplare: unul pentru părinte şi unul rămâne la şcoală, 
în dosarul elevului, cu menţiunea: “Am primit un 
exemplar” semnată de către părinte. Sancţiunea se 
înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul 
sub care a fost înregistrată 

Învăţătorul/
Dirigintele 

4.  25 

Se anunţă poliţistul de proximitate referitor la elevul care 
absentează nemotivat.  
Se sesizează în scris părintelui acest fapt. 

Directorul/ 
Coordonato
rul secţiei 
Învăţătorul/
Dirigintele 

5.  30 

Se anunţă protecţia copilului.  
Se sesizează în scris părintelui acest fapt. 

Directorul/ 
Coordonato
rul secţiei 
Învăţătorul/
Dirigintele 

 
Obs. Mustrarea scrisă este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv 

diminuarea calificativului, în învăţământul primar. La fiecare 10 absenţe 
nejustificate pe semestru sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe 
semestru la o disciplină, nota la purtare se scade cu câte un punct. 
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ANEXA NR.23 PROCEDURA PENTRU REZULTATE SLABE LA 

ÎNVĂŢĂTURĂ 

 
Pentru cazurile în care un elev depune efort sub capacitatea sa, lucrează neglijent 

sau nu-și îndeplinește sarcinile, evoluția este prea slabă sau rezultatele sunt sub 
nivelul aşteptat, se parcurg următorii paşi: 

 

Nr.  

crt 
Descrierea Responsabili 

1.  Se  sesizează telefonic părintele Învăţătorul/Dirigintele 

2.  

Se convoacă părintele la o discuţie legată de  situaţia 
la învăţătură a propriului copil.  Convocarea se face 
în scris, conform modelului din anexă şi se 
înregistrează în registrul de intrări/ieşiri al şcolii. 

La această întâlnire se deleagă termene şi sarcini 
clare elevului. (Ex. Să-şi întocmească un caiet de 
epocă, să recupereze anumite lecții și/sau teme, să 
rezolve anumite sarcini) 

Învăţătorul/Dirigintele 

 

 

Învăţătorul 
/Profesorul 

3.  
După expirarea termenului se ia legătura cu părintele 
şi se discută rezultatele obţinute 

Învăţătorul 
/Profesorul 

4.  
Dacă şi după aceste întâlniri, rezultatele sunt sub 
aşteptări, se recurge la corigenţa semestrială sau 
anuală după caz. 

Învăţătorul 
/Profesorul 

5.  
În cazul corigenţei se anunţă în scris părintele în 
termen de o săptămână de la terminarea semestrului. 
Formularul înştiinţării se află în anexă. 

Învăţătorul/Dirigintele 
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ANEXA NR.24  PROCEDURA PENTRU TRANSFER A ELEVILOR 

 Pentru transferurile copiilor de la alte unităţi de învăţământ, acestea se desfăşoară de 

regulă în vacanţele intersemestriale, parcurgând următorii paşi: 

Nr. 

crt. 

Descrierea Responsabili 

1.  Depunerea cererii de intenţie referitoare la 

transferul elevului. 
Părintele 

2.  Discuţie cu părinţii despre pedagogia Waldorf, 

despre particularităţile Şcolii Gimnaziale Waldorf 

din Cluj-Napoca 

Directorul/ membru desemnat 

din CA 

3.  Întâlnire cu părinţii şi copilul.  

Se urmăreşte nivelul cunoştinţelor copilului şi 

dacă educaţia oferită de şcoală este în aceeaşi 

direcţie cu cea de acasă. 

Comisia formată din 

diriginte/învăţător şi 2 profesori 

(preferabil care predau la clasă) 

Dirigintele/ învăţătorul stabileşte 

data întâlnirii 

4.  Perioada de probă (o săptămână) în care se 

urmăreşte gradul de adaptabilitate a copilului la 

colectiv şi la pedagogia Waldorf precum şi a 

colectivului la noul membru. 

Dirigintele/ învăţătorul şi 

profesorii care predau la clasă. 

Dirigintele/ învăţătorul stabileşte 

perioada de probă 

5.  Se completează cererea de transfer părintele 

6.  Se aprobă cererea de transfer  Consiliul de administraţie 

7.  Se semnează cererea de transfer de către 

cealaltă unitate şcolară  şi se aduce la 

secretariatul Şcolii Waldorf 

părintele 

 

Obs.1) În cazul în care pentru o anumită clasă există multe cereri de transfer, se poate impune o 

limită pe semestru pentru a nu deregla buna desfăşurare a procesului de învăţământ. Această 

decizie se ia în cadrul Consiliului Profesoral. 

2) Comisia de transfer, constituită la nivelul şcolii poate decide întreruperea procedurii, în mod 

justificat, în orice etapă din procedură 

3) Pentru copiii proveniți din străinătate se parcurg pașii 1-6 și se continuă cu întocmirea dosarului de 

echivalare a studiilor conform procedurii ISJ Cluj. 
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ANEXA NR.25  PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CONFLICTELOR: 

 

Conflicte posibile: 

ELEV-PROFESOR 

· În primul pas părţile încearcă să rezolve pe cale amiabilă. Dacă nu funcționează, este 

inclus învăţătorul/dirigintele, – discuţie 

· Intervine grupa de conflict, sunt ascultate părţile şi situaţia este transmisă CP (secţie) 

· CP elaborează un proces: 1. Timp de 2 săptămâni se evaluează situaţia (cu asistenţe la 

ore, observaţii, discuţii) 2. Într-o săptămână se elaborează paşii de urmat şi sancţiunile 

3. Peste 4-6 săptămâni retrospectivă, închiderea procesului (în cazuri speciale, de ex. 

epoci care sunt o singură dată pe an, această perioadă este mai lungă) 

· CP alege o grupă decizională, în care participă: un delegat din partea dascălului, un 

delegat din partea elevului, şi un specialist exterior, numit de CP   

· Decizie 

 

ELEV-ELEV 

· În primul pas părţile încearcă să rezolve 

· Elevii implică învăţătorii/diriginţii şi/sau observatorii aleşi 

· Discuţii cu implicarea părinţilor 

· Intervine grupa de conflicte 

· CP elaborează propunerile de soluţie, la nevoie poate fi inclus şi Consiliul elevilor (liceu) 

· CP urmăreşte procesul descris la punctul 1. 

 

ELEV-PĂRINTE 

· Ca şi prim pas trebuie inclus învăţătorul/drigintele 

· Intervine grupa de conflict, evaluează situaţia şi ascultă părţile 

· Ajunge în CP, care elaborează procesul de soluţionare etc.   

 

PĂRINTE-PROFESOR 

· Dialog între părţi 

· Este inclus conducătorul clasei şi/sau mentorul   

· Peste două săptămâni: evaluarea situaţiei, care este comunicat părintelui 

· Ca şi feedback, părintele comunică către CP stadiul procesului 

· Intervine grupa de conflict 

· În două săptămâni evaluarea situaţiei… (vezi cele descrise la punctul 1.) 
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PROFESOR-PROFESOR 

· Dialog între părţi 

· Părţile implicate aleg, de comun acord, o persoană, sau dacă acest lucru nu este posibil, 
ambele părţi câte o persoană: la discuţii astfel participă min. 3 sau 4 persoane 

· Grupa de conflict intervine în proces: evaluare, ascultarea părţilor 

· Ajunge în faţa CP 

· Se urmează scenariul de până acum. 

 

PĂRINTE-PĂRINTE 

· Părţile implicate aleg, de comun acord, o persoană, sau dacă acest lucru nu este posibil, 

ambele părţi câte o persoană: la discuţii astfel participă min. 3 sau 4 persoane. În cazul 

în care este vorba de un conflict în care este implicat şi instituţia, se include şi părţile în 

cauză. 

· Poate fi cerut ajutorul grupei de mediere conflicte 

· Grupa ajută 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE – CP 

· Prima dată discută reprezentanţii 

· Se poate include o persoană comună, sau câte 1-1 persoană în discuţie 

· Dacă nu se rezolvă, se convoacă comisia de cercetare disciplinară și mediere conflicte 

· Deoarece membrii grupei sunt în acelaşi timp şi membri CP, este indicată cerea de 

ajutor extern. 

 

ADMINISTRATOR-PROFESOR 

· Discuţii cu câte un reprezentant 

· Comisia de mediere conflicte  

· CP, pe baza punctelor de mai sus 

· Dacă nu se rezolvă, trebuie anunţat CA 

 

ADMINISTRATOR-ELEV (PĂRINTE) 

· Includerea învăţătorului/dirigintelui 

· Includerea reprezentanţii părinţilor 

· Grupa de conflict pe baza exemplelor de mai sus 
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ANEXA NR.26  PROCEDURĂ PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR 

DIDACTICE PRIN INTERMEDIUL TEHNOLOGIEI ȘI AL INTERNETULUI, PRECUM ȘI 

PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Pe baza art. 23 din ORDIN Nr. 5545/2020 din 10 septembrie 2020 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei 

şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, publicat în 

MONITORUL OFICIAL NR. 837 din 11 septembrie 2020,  

”Unităţile de învăţământ elaborează pe baza prezentei metodologii-cadru proceduri proprii 

privind activităţile didactice desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului, 

precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.” 

 

Nr. 

crt 
Mod de desfăşurare 

Responsabil/ 

Îndrumător 

1.  Prelucrarea regulamentului de desfășurare a activităților 
didactice în sistem online în cadrul CP, ore de dirigenție, 
întâlniri cu părinții. Regulament care se constituie ca și anexa 
1 la această procedură. 

Director, învățători, 

diriginți 

2.  Prelucrarea, distribuția și colectarea declarațiilor privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul activităților 
online,. 

Director, învățători, 

diriginți 

3.  Realizarea orarului optim pentru toate clasele în sistem online: 
- Preluarea aceluiași orar ca și cel avut la predarea față în 
față în școală și postarea lui pe drive-ul comun al platformei 
școlii 
- Definirea codurilor de culori și modalităților de lucru 
conform celor trei variante de predare în sistem online 
(sincron, asincron, mixt) 

Laura Cristian 

4.  La fiecare sfârșit de săptămână (vineri), toate cadrele 
didactice stabilesc la nivelul fiecărei clase modalitatea de 
desfășurare a activităților pentru săptămâna următoare.   
În stabilirea modalităților de predare (sincron, asincron, mixt) 
se urmărește:  
● alternarea orelor sincron cu asincron atât la clase cât și 
pentru fiecare dintre profesori. 
● specificul fiecărei vârste și recomandările privind 
predarea online  
● specificul alternativei Waldorf 

Toate cadrele 

didactice 

5.  Distribuirea orarului realizat către fiecare clasă și părinți Director, învățători, 

diriginți 

6.  Realizarea activităților de predare-învățare-evaluare conform 
orarului 

Cadre didactice 

7.  Planificarea (pe drive) asistențelor directorilor la dascali astfel 
incat fiecare dascăl și fiecare clasă sa fie asistat macar odata 
pe semestru de fiecare director. Se recomanda ca în cazul 
dascălilor debutanți la asistență să participe și mentorul 
dascalului. Planificarea se realizează la sfârșitul săptămânii 
pentru săptămâna următoare. 

Cadrele didactice  

8.  Realizarea de asistențe a activităților online de către profesorii 
mentori/conducerea unității/colegii profesori pentru/profesori 

Directori, 
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metodiști pentru a asigura perfecționarea modului în care se 
desfășoară activitățile online 

mentori 

9.  Evaluarea activităților didactice on-line periodic, în cadrul 
consiliilor profesorale 

Cadrele didactice  

 

 
DECLARAŢIE 

 

 În condiţiile desfăşurării activităţilor didactice la nivelul unităţii de învăţământ Liceul 

Waldorf Cluj-Napoca, inclusiv prin intermediul tehnologiei şi al internetului, 

 În conformitate cu  dispoziţiile din: 

 - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările  ulterioare, art. 272 

(3) înregistrarea prin orice procedee a activităţii poate fi făcută numai cu acordul celui 

care o conduce. 

 (4) Multiplicarea sub orice formă, a înregistrărilor activităţilor didactice de către elevi sau 

de către alte persoane este permisă numai cu acordul  cadrului didactic respectiv; 

 - Metodologia – cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul 

tehnologiei şi a internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

aprobată prin Ordinul Nr. 5545/2020, art. 6, 

  

 Subsemnatul ............................................................., părinte/tutore legal al 

copilului/elevului ……………………………………………, înmatriculat în clasa 

................................................. mă oblig: 

 - să nu înregistrez prin niciun procedeu activităţile didactice şi să nu le multiplic sub nici o 

formă fără acordul cadrului didactic care conduce/realizează activitatea respectivă; 

 - să iau toate măsurile pentru a preveni înregistrarea activităţilor didactice sau 

multiplicarea înregistrărilor acestora, în absenţa acordului cadrului didactic care 

conduce/realizează activitatea respectivă. 

 Declar, susţin şi semnez că am luat cunoştinţă de întregul conţinut, precum şi de 

prevederile art. 326 din Codul Penal, privind falsul în declaraţii. 

 

Părinte/Tutore legal Data: 

 

Elev 
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DECLARAŢIE 

 

În condiţiile desfăşurării activităţilor didactice la nivelul unităţii de învăţământ Liceul Waldorf 
Cluj-Napoca, inclusiv prin intermediul tehnologiei şi al internetului, 

În conformitate cu dispoziţiile din: 

- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art. 272 (3) 
înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul 
celui care o conduce. 

(4) Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrărilor activităţilor didactice de către elevi sau de 
către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv; 

- Metodologia-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi 
al Internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aprobată prin 
Ordinul nr. 5545/ 2020, art. 6, 

 

 

Subsemnatul.........................................................................................................., încadrat la 
unitatea de învăţământ .Liceul Waldorf Cluj-Napoca, pe postul ................................ mă 
oblig: 

- să nu înregistrez prin niciun procedeu activităţile didactice şi să nu le multiplic sub nicio 
formă fără acordul conducerii, elevilor, părinţilor- tutorilor, 

- să previn înregistrarea activităţilor didactice sau multiplicarea înregistrărilor acestora, în 
absenţa acordului conducerii, dascălilor implicaţi, elevilor, părinţilor- tutorilor. 

 

Declar, susţin şi semnez că am luat la cunoştinţă de întregul conţinut, precum şi de 
prevederile art. 326 din Codul Penal, privind falsul în declaraţii. 

 

 

 

Cadrul didactic       Data: 
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ANEXA NR.27  CONTRACT EDUCAŢIONAL CADRU 

CONTRACT EDUCAŢIONAL CADRU 
 

I. Părţile semnatare: 
 

1. Liceul Waldorf cu grupe de grădiniță, cu sediul central în Cluj-Napoca, str. Sergiu Celibidache nr. 8-
12 reprezentat prin director, d-na Mariana Grigorovici; 

 
2.Beneficiarii indirecţi,  

dna/dl.__________________________________________________________ părinţi/reprezentanţi 

legali ai copilului / elevului ______________________________________________________, 

beneficiarul direct al educaţiei, cu domiciliul în __________________________________ 

________________________________________________________________ 

II. Scopul contractului: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin 

implicarea şi responsabilizarea părţilor implicate în educaţia copiilor/elevilor. 

III. Drepturile părţilor: drepturile şi obligaţiile părţilor semnatare ale prezentului acord sunt cele 
prevăzute în Legea Educației Naționale Legea 1/2011, Regulamentul de organizare şi funcţionare 
a unităţilor de învăţământ preuniversitar OMENCS 5079/2016, Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a învăţământului preuniversitar alternativ, Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
învăţământului preuniversitar alternativ Waldorf, şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Liceului Waldorf. Pe lângă aceste documente, informaţiile practice şi detaliile despre funcţionarea 
instituţiei sunt prezentate în Broşura părinţilor. Toate aceste documente se pot obţine de la 

secretariatul instituţiei, personal sau prin e-mail sau pot fi descărcate de pe site-ul instituţiei. 

IV. Obligaţiile părţilor: 
 

1.Liceul Waldorf cu grupe de grădiniţă din Cluj-Napoca îşi asumă:  
- să asigure o educaţie de calitate, în conformitate cu curriculum-ul Waldorf aprobat de Ministerul 

Educaţiei și Cercetării şi a ofertei educaţionale a instituţiei; 
- să asigure copiilor/elevilor precum şi personalului instituţiei condiţii optime pentru procesul instructiv-

educativ şi de securitate şi sănătate, inclusiv măsurile stabilite de lege privind prevenirea răspândirii 
infectărilor cu coronavirus; 

-să asigure infrastructura și toate condițiile necesare predării on-line în cazul în care situația o cere; În 
cazul lecțiilor predate on-line, acestea vor fi înregistrate doar de către dascălul care susține ora și doar 
cu acordul scris al tuturor persoanelor care apar în înregistrare. În cazul minorilor, aceste acorduri vor 
fi semnate de către părinte/ tutore. 

- să asigure comunicarea bună între instituţie şi familie şi o atmosferă pozitivă, de bună colaborare în 
cadrul instituţiei.  

- personalul din Liceul Waldorf își asumă să aibă o ținută morală demnă, să respecte și să aplice 
Regulamentul de Organizare și Funcționare a Liceului Waldorf precum și legislația țării. 

 
2.Beneficiarii indirecţi – părinţii/reprezentanţii legali ai elevului:  

- confirmă că au înţeles informaţiile din regulamentele de mai sus și din Broşura părinţilor şi îşi înscriu 
copilul la această unitate în deplină cunoştinţă de cauză; 

-confirmă că au fost informați asupra principiilor pedagogiei Waldorf și sunt în totalitate de acord cu 
acestea. 

- înţeleg importanţa colaborării între părinţi şi instituţie şi vor participa la formele de colaborare şi 
comunicare organizate (întâlniri, şedinţe cu părinţii la nivelul clasei/şcolii, serbări, etc.)  

- cunosc şi acceptă reglementările interne ale instituţiei, inclusiv cele referitoare la perioada zilnică pentru 
care instituţia este responsabilă pentru copii şi la interdicţia de a trimite copilul cu boli contagioase sau 
simptome de boală în colectivitate. 

- se obligă să achite contravaloarea serviciilor cu plată (ex. masa, rechizite) oferite în avans de către 
unitatea școlară prin procedura stabilită la nivelul instituției. 

 
3. Beneficiarul direct – copilul/elevul – îşi asumă să participe la activităţile grupei/clasei şi ale şcolii 

inclusiv cele stabilite a se desfășura online. 
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- confirmă că au înțeles reglementările din instituție și se obligă să respecte persoanele, obiceiurile, 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Liceului Waldorf, normele de prevenire şi de stingere a 
incendiilor, normele de protecţie a mediului; normele de sănătate și securitate în muncă inclusiv cele 
de prevenire a răspândirii infectărilor cu coronavirus  

 
V. Prelucrarea datelor cu caracter personal 
 
1. Liceul Waldorf – colecteaza și să prelucreaza datele personale pentru următoarele motive: 
- realizarea obiectului de activitate principal, respectiv: educaţie a elevilor de la vârsta de grădiniță 

până la terminarea licelui 
- pentru analize şi prelucrări statistice necesare pentru fundamentarea deciziilor în managementul 

sistemului educaţional, în exercitarea autorității publice 
- protectia socială 
- monitorizarea accesului/persoanelor în spaţii publice/private; securitatea persoanelor şi a spaţiilor 

publice/private; monitorizare video şi securitate 

2. Beneficiarul direct – elevul-se obligă să respecte Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Liceului Waldorf. Deasemenea se obliga sa isi insuseasca atat Politica Liceului in ceea ce 
priveste Protectia datelor cu caracter peronal, cat si regulile in ceea ce priveste inregistrarea 
audio-video. Inregistrarea audio-video este permisa doar dascalilor si se desfasoara cu acordul 
explicit si in scris al participantilor: Conducerea, dascalul, elev, parinti sau tutori.  

 

VI. Durata contractului: pe toată durata şcolarizării copilului/elevului la Liceul Waldorf, cu reînnoirea 
la începutul clasei pregătitoare și a liceului, sau la decizia conducerii Liceului Waldorf.  

VII. Alte clauze: 
1. Părintele va completa în fiecare an şcolar Fişa anuală de informaţii generale (anexă). 
2. Părintele este de acord cu ieșirile în scop educativ din incinta instituției (vizite, excursii, tabere 

etc) organizate de către educatoare/ învățătoare/ diriginte, anunțate în prealabil părinților cu cel 
puțin 24 de ore. 

3. Prezentul contract poate fi modificat prin acte adiţionale semnate de toate părțile.  
4. Cazurile de nerespectare a prezentului contract se soluţionează de către Consiliul de 

Administraţie.  
 

Încheiat azi, ______________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 
Director,      Beneficiarii indirecţi, părinţi/reprezentanţi legali, 

  
 
 
 
 
Am luat la cunoştinţă, 

Beneficiar direct, elevul (începând cu elevii de clasa I ) 


