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COLEGIUL TEHNIC AUTO “TRAIAN VUIA” FOCŞANI 
Str. Coteşti nr. 52 cod poştal 620088 
Telefon 0237-236713  
E-mail: gsafocsani@yahoo.com 
www.colegiulautofocsani.xhost.ro 

 
Nr.7032 din 31.10.2013 
 

REGULAMENT  INTERN 
 

Art.1. 
Prezentul regulament, întocmit în conformitate cu Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 
nr.4623 din 07.11.2007, este aprobat de Consiliul profesoral din 28.10.2013, 
Consiliul reprezentativ al elevilor din unitatea noastră şcolară şi Consiliul de 
administraţie din 30.10.2013. 
Acest regulament poate fi modificat la propunerea cadrelor didactice, 
elevilor şi părinţilor. 

 
Art.2. 
 Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Focşani este o unitate şcolară cu profil 

tehnic. 
 Nivele de pregătire: 

- învăţământ liceal zi 
- învăţământ liceal seral 
- învăţământ profesional 
- învăţământ postliceal 

 
Art.3. 

Conducerea Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Focşani este asigurată de 
către: 
 Consiliul de administraţie 
 Echipa managerială: director coordonator, director adjunct, consilier 

educativ 
 Consiliul profesoral 
 Consiliul reprezentativ al elevilor 
 Consiliul reprezentativ al părinţilor 

 
Art. 4. 
 În cadrul unităţii şcolare funcţionează următoarele comisii: 
► Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar 
► Comisia de inventariere 
► Comisia pentru perfecţionarea metodico-ştiinţifică a cadrelor didactice 
► Comisia SSM, ISU şi PSI 
► Comisia pentru promovarea imaginii şcolii 
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► Comisia tehnică 
► Comisia pentru numărarea absenţelor şi ritmicitatea notării 
► Comisia de acordare ajutorului financiar în vederea achiziţionării de 
calculatoare, burse „Bani de liceu” şi alte burse 
► Comisia pentru curriculum şcolar 
► Comisia paritară 
► Comisia pentru întocmirea orarului 
► Comisia pentru casarea mijloacelor fixe şi scoaterea din uz a obiectelor de 
inventar 
► Comisia de achiziţii publice 
► Comisia de selectare a ofertelor 
► Comisia de licitaţie 
► Comisia de lucru 
► Comisia de control intern şi control managerial 
► Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC) 
► Comisia electorală pentru alegerea Consiliului şcolar al elevilor 
► Comisia de recepţie 
► Comisia PAS 
► Comisia de cercetare disciplinară a personalului didactic 
► Comisia de gestionare a riscurilor 
► Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării 
sistemului de control managerial 
► Comisia de mobilitate 
► Comisia de deschidere, evaluare a ofertelor şi atribuire a contractelor de 
achiziţie publică 
► Comisia de organizare şi desfăşurare a examenului de încheiere a situaţiei 
şcolare şi diferenţe 
► Comisia de evidenţă şi gestionare a manualelor şcolare 
► Comisia de programe şi proiecte educaţionale 
Art.5.  
     Comisiile metodice 
► Limbă şi comunicare 
► Om şi societate 
► Matematică  
► Ştiinţe şi educaţie fizică 
► Ştiinţe tehnice 
► Consiliere şi dirigenţie 
► Comisia pentru curriculum şcolar 
 
Art. 6 
 Activitatea şcolii se desfăşoară în 2 schimburi: 

- dimineaţă          07.00 - 13.00 
- după amiază  13.00 - 21.00 
Pe perioada de iarnă : 
-   se modifică funcţie de necesităţi 
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Art. 7. 
 Orele de instruire conducere auto se desfăşoară, de regulă, în afara orelor de 
curs şi de instruire practică. Neprezentarea elevilor la orele de instruire practică 
conducere auto conform graficului întocmit de comun acord elev - instructor auto 
şi neanunţarea acestuia atrage după sine plata orei în regim de autofinanţare.  
           La 3 absenţe nemotivate instructorul va întocmi elevului referat pentru 
scoaterea acestuia de la orele de conducere auto şi plata orelor efectuate în regim 
de autofinanţare. 
 
Art. 8. 
 Ordinea şi disciplina este asigurată de: 

- managerii şcolii 
- profesorii de serviciu stabiliţi prin grafic 
- maiştrii pe ateliere 
- tehnicianul şi mecanicul auto în parcul auto 
- în laboratoarele de informatică de profesorii care susţin lecţiile. 

 
Art. 9. 
 Semnul distinctiv al şcolii este legitimaţia; aceasta trebuie purtată 
obligatoriu, atât de elevi cât şi de profesori, pe tot parcursul programului şcolar. 
 

Cap. Personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 
 

Atribuţiunile profesorului de serviciu: 
☻prezenţa obligatorie în şcoală pe toată perioada serviciului şi să asigure 
respectarea programului şcolar (schimbul I 07.00 - 13.00 şi schimbul II 13.00 - 
21.00), 
☻controlează, instruieşte şi supraveghează activitatea elevilor de serviciu pe 
şcoală, 
☻verifică registrul de intrare al elevilor de serviciu, 
☻controlează permanent clasele şi celelalte spaţii şcolare şi după caz sesizează 
conducerea şcolii. Până la implicarea factorilor de decizie poate lua măsuri în 
conformitate cu regulamentele şcolare, 
☻supraveghează şi controlează activitatea şi comportamentul elevilor în pauze, 
☻verifică la începutul şi sfârşitul programului existenţa cataloagelor, condicilor şi 
a registrului auto, 
☻poate reprezenta şcoala în relaţiile cu părinţii sau orice persoană care vizitează 
şcoala, 
☻să aibă mai multă grijă de registrul de evidenţă. 
  
Atribuţiile elevului de serviciu pe şcoală: 
☺ să respecte programul orar şi să se prezinte cu 10 minute mai devreme de 
începerea serviciului pe şcoală, 
☺părăsirea serviciului pe şcoală fără aprobarea profesorului de serviciu atrage de 
la sine sancţiuni disciplinare – mustrare scrisă, 
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☺anunţarea corectă a începerii cursurilor şi a pauzelor, 
☺să constate orice neregulă în spaţiile şcolare şi să anunţe imediat orice situaţie 
apărută, 
☺să verifice ca accesul elevilor, profesorilor şi a personalului în şcoală să se facă 
pe baza legitimaţiei (interzicând accesul fără legitimaţie), 
☺să legitimeze orice persoană străină care intră în şcoală, să o înregistreze într-un 
registru specific, să o îndrume şi să o însoţească la destinaţia dorită, 
☺să-şi aducă contribuţia la păstrarea curăţeniei, ordinii şi disciplinei în spaţiile 
şcolare, 
☺va încuia uşa elevilor după 5 minute de la terminarea pauzei şi pe perioada 
orelor şi o va deschide la reînceperea pauzei. Excepţie face prima oră de dimineaţă 
şi prima oră după amiază. 
 
Atribuţiunile maistrului de serviciu pe ateliere: 
☻verifică prezenţa la program, 
☻coordonează întreaga pregătire practică, 
☻supraveghează elevii în pauze, 
☻anunţă conducerea şcolii în cazul evenimentelor deosebite, 
☻supraveghează respectarea normelor de PSI şi PM. 
  
Atribuţiile serviciului în parcul auto: 
☻verifică permanent amplasamentul autovehiculelor parcate, 
☻să fie informat privind utilajele care sunt în circulaţie, 
☻veghează păstrarea curăţeniei în parcul auto, 
☻răspunde de accesul persoanelor şi autovehiculelor străine în parcul auto, 
☻ supraveghează respectarea normelor de PSI şi PM. 
 
►Nerespectarea programului de lucru prevăzut la art.86-90 atrage după sine 
sancţionarea potrivit Codului muncii şi regulamentului. 

 
Cap. Exercitarea calităţii de elev 

 

Art. 10.  
 În incinta Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” sunt interzise crearea şi 
funcţionarea oricăror formaţiuni şi propagandă politică, precum şi desfăşurarea 
activităţilor de organizare şi propagandă politică. Sunt interzise de asemenea 
prozelitismul religios, precum şi orice alte activităţi care încalcă normele generale 
de moralitate, primejduind sănătatea fizică sau psihică a elevilor.  
 
Art. 11. 
           Accesul în incinta şcolii se va face pe baza legitimaţiei de elev, este 
obligatoriu ca elevii să poarte pe tot parcursul programului şcolar aceste 
legitimaţii. 
Sancţiuni: Elevul nu are dreptul să intre în incinta şcolii dacă nu are legitimaţie. 
Profesorul de serviciu are obligaţia să supravegheze în fiecare pauză accesul 
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elevilor în şcoală. Dacă elevul nu poartă legitimaţie în timpul orelor, se aplică 
următoarele sancţiuni: 

- avertisment (oral) la prima abatere (responsabil fiecare cadru didactic); 
- mustrare scrisă; 
- scăderea notei la purtare. 

 
Art. 12.  
           Elevii au obligaţia să frecventeze cu regularitate cursurile conform 
programului orar, orele de instruire practică şi conducere auto. Absenţele 
nemotivate atrage de la sine sancţiunile prevăzute în Regulamentul de organizare 
şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 
  
Art. 13. 

 Este interzisă scoaterea elevilor de la ore pentru orice fel de alte activităţi 
(în cazuri excepţionale se cere avizul directorului). 

Pentru cadrele didactice se aplică următoarele sancţiuni: 
- avertisment oral; 
- mustrare scrisă. 

 
Art. 14. 

Elevii care nu se află în clasă după intrarea profesorului în clasă sunt 
consideraţi absenţi la ora respectivă (excepţie făcând, la prima oră, elevii 
navetişti – tabel făcut de către profesorul diriginte pentru fiecare clasă). 

 
Art.15. 
 Cu permisiunea profesorului, elevii care întârzie pot participa la ore 
(prezenţa la prima oră dimineaţa sau după-amiaza se face la 7.30, respectiv 13.30) . 
 
Art.16. 

Este interzisă darea afară a elevilor de la orele de curs (practică sau 
laborator). Elevii care perturbă orele de curs sunt puşi în discuţia consiliului 
profesoral. 

 
Art. 17. 
 Absenţele care se datorează îmbolnăvirii elevilor sau altor cazuri de forţă 
majoră dovedite cu acte sunt considerate motivate. 
 
Art. 18. 

Motivarea absenţelor se realizează de către diriginte în următoarele situaţii:  
- Adeverinţă medicală, eliberată de medicul /cabinetul şcolar, medicul de 

familie sau medicul specialist. 
     Orice adeverinţă medicală trebuie avizată de cabinetul şcolar; motivarea 
se va face în termen de 7 zile de la reluarea activităţii. 
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- Cereri din partea părinţilor, 6 zile pe an (2 pe semestrul I şi 4 pe 
semestrul II şi să nu fie consecutive), aprobate/avizate mai întâi de către 
profesorul diriginte, apoi de către directorul unităţii. 

          Inexistenţa acestora atrage anularea motivării absenţelor şi sancţionarea 
dirigintelui (conform regulamentelor în vigoare). 
 
Art.19.  
 Elevii (excepţie fac elevii din învăţământul obligatoriu) care absentează 
nemotivat la 20 de ore şi la 15% din totalul orelor la un singur obiect cumulate pe 
an şcolar vor fi avertizaţi în scris comunicând părinţilor că la 40 de absenţe 
nemotivate sau 30% din totalul orelor la un singur obiect vor fi exmatriculaţi cu 
drept de înscriere în anul şcolar următor. 
           Pentru elevii claselor XI, XII, XIII: exmatricularea se face la 40 absenţe. 

Pentru învăţământul obligatoriu: primul avertisment scris la 25 absenţe, al 
doilea la 50 absenţe şi al treilea la 75 absenţe. 

La 15 absenţe nemotivate se scade 1 punct la purtare. 
Art.20.  

Exmatricularea se propune de profesorul diriginte în Consiliul profesoral şi 
se aprobă de acesta. 
 

Cap. Sancţiunile  elevilor 
Art.21.  

Elevii care săvârşesc fapte care încalcă dispoziţiile legale în vigoare vor fi 
sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora. 

Individualizarea aplicării sancţiunilor se va face după cum urmează: 
 

Nr. 
 

Fapta 
 

Sancţiunea 

1 Acces neautorizat la catalog cu scopul de a 
modifica înscrisurile şcolare autorizate  

Eliminare 5 zile cu sancţiune 
scăderea notei la purtare la 2 
(doi) pe semestrul respectiv 

2 Distrugere documente şcolare Exmatriculare (scăderea notei 
la purtare la 5 pentru elevii din 
învăţământul obligatoriu) 

3 Distrugerea / deteriorarea bunurilor şcolare Etape: 
1. Înlocuirea obiectului distrus 
cu altul nou (termen 1 
săptămână) 
2. Scăderea notei la purtare (în 
mod repetat până la 
recuperarea obiectului) 
3. nu i se semnează fişa de 
lichidare până la recuperarea 
bunului.
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4 Acţiuni de protest neautorizate Scăderea notei la purtare, 
eliminare  

5 Blocarea căilor de acces (porţi, uşi, 
coridoare) 

Scăderea notei la purtare, 
eliminare 

6 Trafic sau consum de droguri, substanţe 
etnobotanice etc. 

Exmatriculare (scăderea notei 
la purtare la 5 pentru elevii din 
învăţământul obligatoriu) 

7 Introducere şi consum de băuturi alcoolice în 
unităţile şcolare 

Exmatriculare (scăderea notei 
la purtare la 5 pentru elevii din 
învăţământul obligatoriu)

8 Fumatul în clădirea / curtea şcolii şi strada 
din faţa şcolii până la troiţă, precum şi în 
locuri cu risc de incendiu 

Eliminare 

9 Practicarea jocurilor de noroc  Eliminare 
10 Introducerea sau folosirea în perimetrul 

unităţii a armelor albe (cuţite, săbii, pumnale 
etc.), petarde, pocnitori, spray-uri 
lacrimogene sau paralizante etc.  

Exmatriculare (scăderea notei 
la purtare la 5 pentru elevii din 
învăţământul obligatoriu) 

11 Introducerea în perimetrul şcolii a armelor de 
foc şi muniţiei 

Exmatriculare (scăderea notei 
la purtare la 5 pentru elevii din 
învăţământul obligatoriu) 

12 Introducerea şi difuzarea în unitate a 
materialelor obscene sau pornografice 
(reviste, filme, afişe etc.) 

Eliminare 

13 Utilizarea telefoanelor mobile, reportofoane, 
aparate audio-video în timpul orelor de curs 
sau altor activităţi şcolare 

Mustrare scrisă + reţinerea, 
fără cartelă, a telefonului până 
la contactarea părintelui şi 
restituirea doar acestuia, pe 
bază de proces verbal 

14 Alarme false privind amplasarea unor 
explozibili 

Exmatriculare (scăderea notei 
la purtare la 5 pentru elevii din 
învăţământul obligatoriu) 

15 Limbaj violent/ vulgar/ agresiv în relaţiile cu 
profesorii şi cu personalul şcolii 

Eliminare 

16 Limbaj violent/ vulgar/ agresiv în relaţiile cu 
colegii 

Mustrare scrisă 

17 Agresarea fizică a unui coleg Eliminare 3 zile în folosul 
şcolii; răspunde profesorul de 
serviciu şi dirigintele 

18 Aruncarea ambalajelor, hârtiilor sau altor 
obiecte în locuri nepermise (clasă, holuri, 
curte, stradă etc.) 

Mustrare 

19 Consumarea şi aruncarea cojilor de seminţe 
în incinta şcolii 

Mustrare, scăderea notei 
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20 Alergarea în clase, holuri, curte, deranjând 
circulaţia şi activitatea altor persoane 

Mustrare, scăderea notei 

21 Trântitul uşilor, geamurilor, săritul pe bănci, 
lovirea lor cu picioarele 

Mustrare, scăderea notei 

22 Mâzgălirea băncilor, uşilor, pereţilor Scăderea notei şi recuperarea 
integrală a pagubei 
 

23 Aruncarea în chiuvete sau cabine de la 
grupurile sanitare a unor obiecte provocând 
înfundarea/ inutilizarea acestora

Mustrare scrisă 

24 Este interzis consumul gumei de mestecat în 
timpul orei, aruncarea, lipirea acesteia pe 
bănci, scaune, linoleum etc. 

Mustrare scrisă, respectiv 
igienizarea locului respectiv 

25 Surprinderea în timpul orelor în baruri, 
restaurante, cofetărie, sală de jocuri etc. 

Eliminare 3 zile în folosul 
şcolii 

26 Nu poartă sau refuză să prezinte carnetul de 
elev pentru legitimare sau înscrierea notelor 
şi a legitimaţiei de elev la intrarea în şcoală 

Nu pătrunde în şcoală 

27 Deranjarea orelor de curs Mustrare scrisă, eliminare 3 
zile cu muncă în folosul 
comunităţii 

28 Părăsirea sălii de curs fără încuviinţarea 
profesorului (maistrului) 

Mustrare scrisă 

29 Încalcă regulile stabilite de Consiliul 
profesoral referitoare la afişarea unei ţinute 
decente în şcoală. Decenţa şi particularitatea 
ţinutei de elev la Colegiul Tehnic Auto 
„Traian Vuia„ Focşani exclud: 

- portul cerceilor la băieţi 
- purtarea/ etalarea în exces a 

bijuteriilor la fete 
- prezenţa la liceu în pantaloni scurţi, 

maiou 
- ţinută indecentă la fete (bluze, fuste 

excesiv de scurte, pantalon şi blue-
jeans cu talie joasă, decolteuri, 
îmbrăcăminte transparentă) 

- pantaloni rupţi (intenţionat pentru 
efect ) 

- pantaloni largi, tricouri largi, 
papuci       

- păr tuns/ coafat extravagant 
- mustaţă, barbă, perciuni 

extravaganţi 

Mustrare scrisă, eliminare pe o 
perioadă de 3 zile cu muncă în 
folosul comunităţii. 
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- machiaj strident 
- tatuaje la vedere 

30 Neutilizarea cu grijă a manualelor şcolare şi 
nerestituirea lor în stare bună la sfârşitul 
anului şcolar 

Achitarea unei taxe de 20 
lei/manual 

31 Neprezentarea cu ţinuta obligatorie la atelier 
(salopetă +basc sau fes) 

Elevul nu va fi primit la 
practică 

32 Comportament neadecvat faţă de elevii 
Liceului nr. 3, cadrele didactice, maiştrii  

Mustrare scrisă 

33 Înregistrarea şi fotografierea colegilor şi a 
profesorilor fără aprobarea acestora 

Eliminare 3 zile cu muncă în 
folosul comunităţii şi reţinerea 
aparatului respectiv  

34 Părăsirea serviciului pe şcoală fără aprobare 
(la fel şi înlocuirea fără aprobare) 

Eliminare 3 zile cu muncă în 
folosul comunităţii 

35 Uşa se închide la a 2-a oră  
36 Furt, indiferent de formă (de la colegi, cadre 

didactice, bunurile şcolii).  
Eliminarea pe o perioadă de 3 
zile cu muncă în folosul 
comunităţii, implicarea 
Poliţiei, contactarea 
obligatorie a părinţilor (de 
către profesorul diriginte). 

37 Elevii nu au voie să efectueze concursuri 
(întreceri) auto/scutere în timpul programului 
şcolar, chiar dacă parchează pe str.Crângului. 

Eliminare 3 zile cu muncă în 
folosul comunităţii, 
exmatriculare 

38 Elevii nu au voie să asculte radioul, CD-ul 
de la maşinile personale în timpul 
programului şcolar 

Eliminare 3 zile cu muncă în 
folosul comunităţii 

39 Este interzisă parcarea maşinilor personale 
ale elevilor în faţa şcolii pe str.Coteşti 

Eliminare 3 zile cu muncă în 
folosul comunităţii 

40 Este interzis accesul elevilor cu cafea, 
ciocolată caldă şi băuturi răcoritoare la pahar 

 

 
          În cazul recidivei oricărei sancţiuni de eliminare pe parcursul anului şcolar, 
sancţiunea va fi eliminare 5 zile şi scăderea notei la purtare pe semestrul respectiv 
sub 5.   

Cap. Drepturile  elevilor 
Art. 22. 
          În respectul principiilor înscrise în Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului, a Declaraţiei Universale a Drepturilor Copilului şi a Constituţiei 
României, elevii beneficiază de libertate de informare şi exprimare. 
 
Art. 23. 
           Elevilor de la Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Focşani le este garantată 
libertatea de asociere în organizaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive. În cazul 
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în care prevederile sau activităţile asociaţiei contravine principilor învăţământului, 
directorul poate suspenda sau interzice activităţile acesteia. 
 
Art. 24. 
          Este garantată libertatea elevilor de a redacta şi difuza reviste şcolare proprii. 
 
Art. 25. 
           Elevii au dreptul de a fi reprezentaţi în Consiliul de administraţie al liceului. 
 
Art. 26. 
           Cadrul instituţional principal de exercitare a libertăţii de exprimare şi 
iniţiativă este Consiliul Elevilor format din reprezentanţii tuturor claselor.     
          Acesta se întruneşte cel puţin o dată pe lună cu sau fără participarea unor 
profesori. El va funcţiona după un regulament propriu ce va fi anexat la ROI. 
 
Art. 27. 
           În cadrul Colegiului Tehnic Auto „Traian Vuia” relaţiile dintre profesori şi 
elevi sunt relaţii de parteneriat subordonate scopurilor fundamentale ale şcolii. 
          Elevii şi profesorii înţeleg şi acceptă îndeplinirea obligaţiilor ce revin 
fiecăruia din RI. În relaţiile cu elevii profesorii Colegiului Tehnic Auto „Traian 
Vuia” Focşani exclud : 

- utilizarea unor cuvinte sau expresii jignitoare care să le lezeze 
personalitatea elevului, 

-  pedepsele corporale, 
-  folosirea notei (la alte obiecte decât purtarea) ca mijloc de sancţionare a 

unor abateri disciplinare, 
-  solicitarea de la elevi a unor servicii sau bunuri în interes propriu, 

condiţionând notarea sau promovarea, 
-  obligativitatea elevilor de a lua meditaţii particulare, condiţionând 

promovarea, 
-  evaluarea şi notarea pe unităţi de învăţare (lecţii, teme) care nu au fost 

predate sau nu pot fi însuşite de elevi fără explicaţii corespunzătoare. 
Art. 28. 
           Elevul poate cere respectuos profesorului lămuriri asupra notei şi criteriilor 
de evaluare. 
 
Art. 29. 
           Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară sau extraşcolară 
pot primi următoarele recompense : 

- evidenţierea în faţa clasei, a colegilor din şcoală, a consiliului profesoral 
- comunicare verbală/ scrisă adresată părinţilor, cu menţionarea faptelor 

deosebite pentru care este evidenţiat 
- în funcţie de posibilităţile şcolii, se pot acorda premii sau pot fi trimişi în 

tabere, excursii etc. 
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- pentru elevii claselor a XII-a care au obţinut media generală peste 8,50 în 
clasa XI-a se pot acorda facilităţi la plata şcolii de şoferi. 

Art. 30. 
           Unitatea şcolară poate stimula activitatea de performanţă cu aceste premieri, 
atrăgând fonduri de la Consiliul părinţilor, agenţi economici, fundaţii culturale, 
comunitatea locală etc. 

Cap. Drepturile  părinţilor 
 
Art. 31. 
          Părinţii au acces în şcoală numai pentru rezolvarea unor probleme legate de 
viaţa şi activitatea copiilor lor sau a clasei în care aceştia învaţă. 
Art. 32. 
          Este interzisă intrarea părinţilor în sălile de curs în timpul orelor. 
Art. 33. 
          Este interzis părinţilor să agreseze verbal sau fizic  elevii şcolii pentru a-şi 
rezolva unele litigii dintre copiii lor şi alţi elevi ai şcolii. Orice conflict  se va 
rezolva numai în prezenţa dirigintelui sau a directorului. 
Art. 34. 
          Părinţii nu au voie să desfăşoare activităţi comerciale neautorizate în incinta 
şcolii. 
Art. 35. 
          Părintele este obligat să asigure frecvenţa şcolară a elevului. 
Art. 36. 
          Comitetele de părinţi pot atrage resurse financiare extrabugetare, constând în 
contribuţii, donaţii, sponsorizări. Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri. 

           
Cap. Dispoziţii finale 

Art. 37. 
          În incinta şcolii, fumatul este interzis excepţie făcând locul special amenajat 
pentru personalul didactic. 
Art. 38. 
          Prezentul regulament poate fi modificat (completat) la cererea părinţilor şi a 
Consiliului profesoral. 
Art. 39. 
          În baza acestui regulament şcoala va încheia cu părintele/ elevul, un acord de 
parteneriat şcoală – familie, al cărui model este anexat. 
Art. 40. 
          În termen de o săptămână de la intrarea în vigoare a acestui regulament, 
diriginţii sunt obligaţi să-l facă cunoscut elevilor şi părinţilor. 
 
 
                                                                                         Director, 
                                                                            Prof. ing. Lavric Ionel 


