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PREZENTARE 

 

Colegiul Naţional Catolic „Sf. Iosif” continuă tradiţia instituţiilor de învăţământ 

catolic din România. În perspectiva dezvoltării sociale, şcoala noastră asigură pregătirea 

pentru viaţă a tinerilor, privită ca un proces global care vizează nu numai volumul de 

cunoştinţe, dar în egală măsură toate capacităţile care definesc dezvoltarea integrală a 

personalităţii tânărului, favorizând astfel o raportare corectă la valori şi o înţelegere 

profundă a responsabilităţilor ce le revin în comunitatea umană.  

 Având în vedere că în anul 1994 Colegiul Naţional Catolic „Sf. Iosif” a 

fuzionat cu Seminarul Liceal Catolic „Sf. Iosif”, transferat de la Iaşi la Bacău, atât istoria 

cât şi evoluţiacelor două instituţii de învăţământ au devenit una singură. 

Seminarul Teologicdiecezan a fost deschis cu mari sacrificii, la Iaşi, de către 

episcopul Nicolae Iosif Camilli (1884-1894; 1904-1915) la data de 29 septembrie 1886, 

cu scopul de a pregăti pentru Biserica Romano – Catolică din Moldovaun cler diecezan 

indigen.  

Încă de la întemeiere, seminarul este încredinţat preoţilor iezuiţi din provincia 

Galiţia, care l-au condus, într-o primă fază, până în 1906, iar ulterior din 1930 până în 

1939.  

La 10 septembrie 1918, Ministerul de Război închiriază clădirea Seminarului, 

pentru a fi folosită de Marele Stat Major al Armatei pentru ca în octombrie, acelaşi an, 

clădirea să fie ocupată de Universitatea din Iaşi pentru căminul de studenţi, numit 

“Căminul Latin”.  

În 4 august 1948 clădirile Seminarului au fost naţionalizate, cursurile încetează 

până în 1953-1954, iar seminarişti moldoveni pleacă la Alba Iulia, pentru o perioadă de 

patru ani. 

În 1956 atât Seminarul Liceal cât şi Institutul Teologic au primit autorizaţia de 

funcţionare – adresa nr. 15.519 din 3 octombrie 1956 a Ministerului Cultelor şi 

decizia nr. 23.206/1956. 

Între anii 1954-1989, greutăţile au fost mari; este suficient să amintim că 

admiterea la Seminar se făcea doar cu acordul Ministerului Învăţământului, care 

restricţiona numărul locurilor şi nu accepta examen de admitere decât o dată la 3 sau 

chiar la 4 ani. La aceasta se adăuga şi un control sever al autorităţilor care nu s-au 

arătat niciodată binevoitoare formării clerului pentru Biserica locală şi, de altfel, nici 

progresului Bisericii şi vestirii mesajului evanghelic. Cu toate acestea, în perioada 1886 

– 1989 au absolvit Seminarul 487 de seminarişti şi astfel s-a ajuns ca în momentul de 

faţă toate parohiile catolice din Moldova şi din Arhidieceza de Bucureşti să fie 

administrate de preoţi care au făcut primii paşi în pregătirea şi formarea lor în Seminarul 

diecezan. 

Odată cu evenimentele din 1989, lucrurile au luat o întorsătură fericită pentru 

evoluţia Bisericii locale. 
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Msgr. Petru Gherghel, episcop de Iaşi, a început demersurile pe lângă 

autorităţile statului şi în 1992 s-a obţinut aprobarea înfiinţării unui Liceu Catolic la Bacău 

pentru ca în anul 1993, prin autorizaţia Secretariatului de Stat pentru Culte numărul 

630/30.01.1992, cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale -Protocolul nr. 

1985/16.03.1993 şi prin decretul Episcopiei Catolice de Iaşi, să se înfiinţează la 

Bacău Liceul Catolic. 

În anul 1994, Episcopia de Iaşi (decretul nr. 1073/01.09.1994) decide 

transferarea Seminarului Liceal “Sf. Iosif” de la Iaşi la Bacău. Decizia a fost aprobată 

de Ministerul Educaţiei Naţionale - adresa nr. 10.614/12.09.1994 şi de Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Bacău - dispoziţia nr. 133/08.12.1994. În urma acestor decizii şi 

aprobări, cele două unităţi de învăţământ -Seminarul şi Liceul - au fuzionat, devenind 

una singură, cu titulatura Seminarul Teologic Liceal Catolic “Sf. Iosif”, titulatură ce va 

fi schimbată, la recomandarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în Liceul Teologic 

Romano – Catolic „Sf. Iosif”; liceul a fost inclus în reţeaua instituţiilor de învăţământ 

de stat - adresa Secretariatului de Stat pentru Culte nr. 1986/16.03.1993. 

 Prin decizia nr. 1574/20.09.2006a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bacău, 

Liceul Teologic Romano – Catolic „Sf. Iosif” Bacău, primeşte autonomie financiară 

proprie prin organizarea unui compartiment financiar-contabil propriu. 

Începând cu anul şcolar 2008 – 2009, prin Ordinul nr. 4913/28.07.2008al 

Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Liceul Teologic Romano – Catolic 

„Sf. Iosif” devine Colegiul Naţional Catolic „Sf. Iosif”, cu sediul în Calea Moldovei, 

nr.233, Municipiul Bacău.  
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CAPITOLUL I 
 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art.1. Prezentul Regulament intern cuprinde norme referitoare la organizarea şi 

funcţionareaColegiului Naţional Catolic „Sfântul Iosif” din Bacău, în conformitate cu 

Codul de drept canonic al Bisericii Romano - Catolice, Conciliul Ecumenic Vatican II 

(„Declaraţia despre educaţia creştină”, Gravissimum educationis), Legea învăţământului 

nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu Legea 

128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.2. 

§1. Regulamentul intern este propus de conducerea Colegiului după consultarea 

Consiliului de Administraţie şi a Consiliului profesoral şi aprobat de către Episcopul 

romano-catolic de Iaşi. 

§2. Prezentul regulament cuprinde reglementări specifice condiţiilor concrete de 

desfăşurare a activităţii în concordanţă cu exigenţele Bisericii Romano-Catolice şi cu 

legislaţia în vigoare. 

§3. Respectarea Regulamentului intern al Colegiului Naţional Catolic „Sfântul 

Iosif” din Bacău este obligatorie pentru personalul de conducere, îndrumare, control, 

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

contact cu unitatea de învăţământ. 

Art.3.  

§1. Colegiul Naţional Catolic „Sfântul Iosif” din Bacău face parte din cadrul 

învăţământului de stat fiind însă sub directa supraveghere şi conducere a Episcopiei 

Romano - Catolice de Iaşi. 

§2. Colegiul Naţional Catolic „Sfântul Iosif” din Bacău a fost înfiinţat cu prioritate 

pentru elevii comunităţilor catolice din dieceza de Iaşi dar rămâne deschis şi celor care 

aparţin altor confesiuni. 
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CAPITOLUL II 

 

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII 

 

Art. 4. Proiectul planului de şcolarizare este propus de conducerea colegiului, 

dezbătut înConsiliul Profesoral şi în Consiliul de Administraţie şi aprobat de Episcopul 

Romano-Catolic de Iaşi în funcţie de necesităţile Bisericii şi de cerinţele comunităţii 

catolice. 

Art. 5. 

§1. ÎnColegiul Naţional Catolic„Sfântul Iosif” din Bacău, sunt urmate planurile 

cadru şi programele şcolare emise de Ministerul Educaţiei , Cercetării, Tineretului şi 

Sportului. 

§2. Pentru clasele de liceu, filiera vocaţională, precum şi pentru programele 

şcolare de religie şi discipline teologice se urmează documentele şcolare propuse spre 

aprobare Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului de către Episcopia 

Romano-Catolică de Iaşi. 

Art. 6. Curriculum la decizia şcolii se stabileşte în Consiliul de Administraţie, 

ţinându-se cont de specificul şcolii, necesităţile elevilor şi de potenţialul uman şi material 

al şcolii. 

Art. 7.  

§1. Predarea tuturor orelor de curs se face de către cadrele didactice numite de 

către M.E.C.T.S, cu avizul prealabil al episcopului de Iaşi. 

§2.Avizul episcopului de Iaşise poate retrage în următoarele condiţii: 

a. probleme de doctrină şi morală creştină; 

b. neîndeplinirea repetată a obligaţiilor profesionale; 

c. comportament care aduce prejudicii imaginii şcolii. 

§3. În Colegiul Naţional Catolic„Sfântul Iosif” din Bacău frecventarea orelor de 

religie şi a disciplinelor teologice este obligatorie pentru toţi elevii. 

§4. Predarea orelor de religie şi a disciplinelor teologice se face, de regulă, de 

către persoane consacrate. 

Art. 8. Având în vederebaza materială existentă, cursurile sedesfăşoară între 

orele 800-1500. Dacă situaţia o va impune cursurile se vor desfăşura în mai multe 

schimburi. 

Art. 9.  

§1. Pentru perioada noiembrie/martie, conducerea şcolii poate solicita 

Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bacău scurtarea orelor de curs sau a pauzelor. 

§2. Pentru situaţii deosebite, conducerea şcolii poate decide suspendarea sau 

scurtarea programului şcolar într-o zi, cu obligativitatea recuperării. 
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§3. În sărbătorile de poruncă din calendarul Romano-Catolic (altele decât cele din 

ziua de duminică) elevii şi profesorii nu vor avea cursuri pentru a putea participa la 

programul spiritual-liturgic1. 

Art. 10.  

§1. Întrucât Colegiul Naţional Catolic "Sfântul Iosif" se află sub egida Bisericii, 

anul şcolar începe la data stabilită de Ministerul Educaţiei, Cercetării. Tineretului şi 

Sportuluişi se deschide cu Sfântă Liturghie solemnă.  

§2. Sfânta Liturghie de început de an şcolar se celebrează, de regulă, în 

capelaSeminaruluiSfântul Iosif şi este prezidată de unul dintre episcopii diecezei de Iaşi. 

§3. Pe parcursul anului şcolar elevii Colegiului au obligaţia de a participa la 

Sfânta Liturghie ce se celebrează în fiecare zi de Marţi în biserica „Sf. Cruce” – Bacău; 

ei vor pregăti, vor anima şi vor susţine cântările din timpul celebrării.Cei care doresc au 

posibilitatea să participe zilnic, dimineaţa sau seara, la Sfântă Liturghie. 

§4.Elevii colegiului care doresc consiliere spirituală o pot solicita de la preoţii sau 

persoanele consacrate prezente în şcoală. 

 

ACCESUL ÎN COLEGIUL NAŢIONAL 

CATOLIC “SF. IOSIF” BACĂU 

 

Art. 11. Accesul elevilor în Colegiul Naţional Catolic “Sf. Iosif” Bacău se facepe 

baza carnetului de note, a legitimaţiei sau a unui semn distinctiv – uniforma. 

Art. 12. Nimănui nu îi este permis să perturbe activitateaColegiului; accesul 

părinţilor şi al persoanelor străine este admis, pe baza actului de identitate, până în holul 

central; de aici, cel în cauză este preluat de supraveghetor / profesorul de serviciu / 

elevul de serviciu şi însoţit până la întâlnirea cu profesorul / dirigintele / secretarul / 

directorul, etc. 

 

  

                                                        
1Solemnitatea tuturor sfinţilor (1 noiembrie), Neprihănita Zămislire a Sfintei Fecioare Maria (8 decembrie), 
Epifania Domnului (6 ianuarie), Sfântul Iosif (19 martie), Înălţarea Domnului, Preasfântul Trup şi Sânge al 
lui Cristos. 



Colegiul Naţional Catolic “Sf. Iosif” Bacău Regulamentul de ordine interioară 
 

 

 pag. 7 

CAPITOLUL III 

 

CONDUCEREA COLEGIULUI NAŢIONAL 

CATOLIC„SFÂNTUL IOSIF” 

  

Art. 13. 

§1.În baza dreptului Bisericii de a înfiinţa şi de a conduce şcoli de orice gen şi de 
orice grad 2 , Episcopul Romano-Catolic de Iaşi coordonează întreaga activitate din 
Colegiul Naţional Catolic„Sfântul Iosif”. 

§2. Conducerea Colegiului Naţional Catolic„Sfântul Iosif” este asigurată de 
director şi director adjunct, în conformitate cu prevederile Codului de drept canonic al 
Bisericii Romano – Catolice şi ale Legii învăţământului nr. 1/2011. 

 

Directorul  

Art. 14. Directorul Colegiului Naţional Catolic„Sfântul Iosif”este o persoană 

consacrată, desemnată de către Episcopul Romano-Catolic de Iaşi şi numită de către 
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bacău. 

Art. 15. Atribuţiile directorului sunt cele prevăzute în Regulamentul de organizare 
şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar3;(Vezi Anexa I) 

Art. 16. 

§1. Directorul Colegiului Naţional Catolic „Sfântul Iosif”exercită conducerea 
executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu atribuţiile conferite de lege, cu 
legislaţia ecleziastică, cu hotărârile Episcopului romano-catolic de Iaşi, cu hotărârile 
Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, precum şi cu alte reglementări 
legale. 

§2.Directorul Colegiului Naţional CatolicSfântul Iosif este subordonat Episcopiei 
Romano - Catolice de Iaşi, reprezentată prin episcop şi inspectoratul şcolar, reprezentat 
prin inspectorul şcolar general.  

§3.Fişa postului şi fişa de evaluare ale directorului sunt elaborate de inspectoratul 
şcolar, în baza reperelor stabilite şi comunicate în teritoriu de către Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului şi completată cu cerinţele Episcopiei Romano - 
Catolice de Iaşi. 

 

Directorul adjunct 

Art. 17. 

§1. Directorul adjunct al Colegiului Naţional CatolicSfântul Iosifeste o persoană 
propusă de către directorul unităţii după consultarea consiliului profesoral, numită de 
către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bacău, cu avizul Episcopului Romano-Catolic 
de Iaşi. 

                                                        
2
 PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI AUTENTHICE INTERPRETANDO, Codex iuris 

canonici. Auctoritate Ioannis Pauli PP II promulgatus, Libreria Editrice Vaticanum, 1989 (Traducere în 
limba română de IOAN TAMAŞ, Editura Sapientia,Iaşi, 2004), can 800, §1; 803, §1; 804, §1; 806, §1. 
3
 Cf. OMEdC 4925/08.09.2005, art 16-26. 
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§2. Fişa postului directorului adjunct este elaborată de către director, conform 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ şi conform 
prezentului Regulament. 

 

 Consiliul de administraţie 

Art. 18. Consiliul de administraţie al Colegiului Naţional CatolicSfântul Iosif este 
compus din următorii membri: 

1. episcopul romano-catolic – preşedinte onorific; 

2. directorul Colegiului Naţional CatolicSfântul Iosif – preşedinte; 

3. directorul adjunct / directorul educativ al Colegiului; 

4. 1-3 profesori; 

5. secretarul consiliului; 

6. contabilul Colegiului Naţional Catolic„Sfântul Iosif”; 

7. un reprezentant al părinţilor (preşedintele Consiliului reprezentativ al 
părinţilor); 

8. un reprezentant al elevilor (preşedintele Consiliului elevilor); 

9. reprezentantul comunităţii locale. 

Art. 19 

§1. La şedinţele ordinare ale Consiliului de administraţie, care au în dezbatere 

probleme administrative, probleme de învăţătură şi disciplină, participă, de regulă, 
preşedintele, vicepreşedintele, profesorii membri şi, după caz contabilul şef. Atunci când 
situaţia o cere, sunt convocaţi toţi ceilalţi membri. 

§2. În cazuri deosebite sau atunci când membrii consiliului nu ajung la un 
consens în luarea unei decizii, problema este prezentată spre analiză şi 
decizieEpiscopului romano-catolic de Iaşi. 

Art. 20.Alegerea membrilor Consiliului de administraţie. 

§1. Directorul, directorul adjunct şi contabilul colegiuluifac parte din Consiliul de 
administraţie în virtutea mandatului. 

§2. Directorul unităţii propune spre aprobare Consiliului profesoral cadrele 

didactice, reprezentantul părinţilor şi reprezentantul elevilor care să facă parte din 
Consiliul de administraţie.  

 

Consiliul profesoral 

Art. 21. Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea cadrelor didactice (cu 
normă întreagă, cumul, plata cu ora) care îşi desfăşoară activitatea în Colegiul Naţional 
Catolic„Sfântul Iosif”.  

Art. 22. Consiliul profesoral se întruneşte la începutul şi la sfârşitul fiecărui 
semestru sau ori de câte ori directorul unităţii de învăţământ consideră necesar. 

Art. 23. La şedinţele Consiliului profesoral prezența cadrelor didactice este 
obligatorie. 

Art. 24.Atribuţiile Consiliului profesoral sunt cele prevăzute la Art. 28 din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, la 
care se adaugă următoarele: 

a)discutarea şi stabilirea tuturor notelor şi calificativelor la purtare ale elevilor; 

b)discutarea cazurilor de indisciplină şi stabilirea sancţiunilor; 
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CAPITOLUL IV 
 

CADRELE DIDACTICE 

 

Art. 25. În baza Protocolului nr. 9484 din 16 mai 1993, încheiat între Ministerul 

Educaţiei Naţionale şi Secretariatul de Stat pentru Culte, profesorii liceelor teologice 
primesc numirea de la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului numai cu 
avizul prealabil al şefului de cult (în cazul Colegiului National Catolic "Sf. Iosif", avizarea 
este dată de către Episcopul Romano-Catolic de Iaşi la recomandarea conducerii 
Colegiului). 

Art. 26.  

§1. Titularizarea în Colegiul Naţional Catolic “Sf. Iosif” Bacău se poate face numai 
după o perioadă de acomodare, de 1-2 ani, timp în carecadrul didactic funcţionează ca 
suplinitor, detaşat, plata cu ora etc. 

§2. În toatăaceastă perioadă de acomodare, directorii au datoria de a-i îndruma şi 
de a-i ajuta pe colegii noi să se integreze în specificul şcolii catolice, prin crearea unui 
climat destins, bazat pe înţelegere şi colaborare, care să favorizeze activitatea didactică 
precum şi dezvoltarea umană, profesională şi spirituală a fiecărui cadru didactic. 

Art. 27. Toate cadrele didactice, indiferent de materia predată, trebuie să fie 

convinse că misiunea lor vine de la cel care esteCale, Adevăr şi Viaţă, Învăţătorul 
Cristos şi ca atare vocaţia lorestesacră. 

Art. 28. Dacă îşi vor înţelege vocaţia în sensul exprimat mai sus, profesorii vor fi 

totdeauna de partea adevărului, evitând răspândirea de idei şinoţiuni care nu au fost 
verificate mai înainte sau care contravin principiului etic şi adevărurilor creştine. Pentru 
aceasta vor da ascultare conştiinţei lor, de care nu se pot dispensa fără riscul 
compromiterii profesionale. 

Art. 29. Cadrele didactice se vor preocupa permanent de formarea continuă în 

specialitate şi psihopedagogică prin studiu individual, participarea la acţiunile de 
perfecţionare organizate de catedră, şcoală, I.S.J., prin susţinerea gradelor didactice, 
prin reciclări periodice conform deciziei Consiliului de administraţie. 

Art. 30.  

§1.Conştienţi că educaţia se face nu numai prin cuvinte, ci şi prin comportament, 
profesorii se vor strădui, sub toate aspectele, să dea exemplu de corectitudine, decenţă, 
onestitate, respect şi încredere în alţii, precum şi disponibilitate totală.  

§2.Toate cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în Colegiul Naţional 
Catolic "Sfântul Iosif" trebuie să fie creştini autentici, să ducă o viaţă corectă, în 
conformitate cu principiile morale. 

§3. Orice deviere de la normele morale atrage după sine pierderea calităţii de 
profesor al Colegiului Naţional Catolic „Sfântul Iosif”. 

Art. 31. 

§1.Profesorii colegiului vor căuta mijloacele celemai eficiente pentru a-i cunoaşte 

pe elevi şia-i ajuta. Pentru aceasta, vor îmbina exigenţa cu bunătatea, după caz, 
urmărind întotdeauna binele elevilor. 
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§2. Profesorii colegiului nu vor acţiona niciodată într-un mod care să lezeze 
personalitatea elevilor sau să pună în pericol sănătatea lor fizică şi psihică. 

§3. Profesorilor colegiului le este interzis cu desăvârşire să aplice pedepse 
corporale. 

Art. 32. La începutul fiecărei ore de curs, profesorulva face prezenţa, 
consemnând în catalog absenţele şi va face aprecieri cu privire la ţinuta elevilor şi la 
aspectul sălii de clasă.  

Art. 33. Este interzisă scoaterea elevilor de la orele de curs fără aprobarea 
profesorului care desfăşoară ora. Solicitările cadrelor didactice pentru scoaterea elevilor 
de la ore în vederea participării la activităţi extracurriculare vor fi depuse din timp la 
conducerea şcolii, cu precizarea numelui elevilor şi a perioadei în care vor absenta. 
Profesorii diriginţi vor motiva absenţele acestor elevi numai în baza cererii aprobată de 
director. 

Art. 34. 

§1. Verificarea şi notarea cunoştinţelor elevilor se face în mod ritmic, pe toată 
durata fiecărui semestru. 

§2.Notele acordate se comunică elevilor imediat după examinare şi se trec atât în 
catalog cât şi în carnetele elevilor. 

§3. Evaluarea răspunsurilor date de elevi va fi obiectivă şi se va face, conform 
normelor în vigoare, cu note de la 1(unu) la 10 (zece). 

§4.Atunci când elevul contestă nota primită, cadrul didactic este dator să explice 
criteriile utilizate în notare şi, eventual, să repete examinarea. Dacă nota a fost acordată 
după criterii obiectivenu va fi anulată, chiar dacă elevul va continua să o conteste. 

Art. 35.  

§1.Cadrele didactice din Colegiul Naţional Catolic "Sfântul Iosif" se vor strădui să 
promoveze o imagine pozitivă a şcolii în interior şi în afara ei, preferând rezolvarea 
eventualelor dificultăţi prin dialog constructiv cu colegii şi cu conducerea.  

§2.Pornind de la ideea că sunt cu toţii învăţăcei ai Marelui Dascăl, Cristos, 
relaţiile dintre cadrele didactice vor fi amiabile, bazate pe prietenie sinceră şi încredere.  

§3. Se vor evita discuţiile care pot afecta imaginea unor terţe persoane, prezente 

sau absente la discuţie, ori banalităţile din alte registre tematice, care nu fac cinste unui 
cadru didactic etc.  

§4. În cancelarie se recomandă a se respecta un climat sănătos, care să 

faciliteze pregătirea pentru orele de curs, ori antrenarea unor discuţii pe teme profunde, 
benefice. Numai astfel profesorul, întâlnindu-se cu elevii, vor putea dărui cu prisosinţă 
din preaplinul inimii lor. 

§5. Cadrele didactice vor avea o ţinută morală exemplară şi o vestimentaţie 
adecvată specificului colegiului. 

§6. Ţinând seama de faptul că pedagogia îşi are legile ei, valabile în orice 

societate umană, cât şi de faptul că unitatea noastră şcolară se află în reţeaua 
învăţământului de stat, cadrele didactice vor respecta toate normele pedagogice impuse 
de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

Art. 36.  

§2. Cadrele didactice vor întocmi cu maximă conştiinciozitate toate documentele 
şcolare, necesare bunei desfăşurări a procesului de învăţământ. 
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§3. În vederea parcurgerii integrale şi sistematice a programei şcolare, cadrele 
didactice vor prezenta spre avizare conducerii colegiului planificarea calendaristică în 
prima săptămână a fiecărui semestru, după începerea cursurilor. 

§4. În fiecare zi, profesorii vor consemna în condicăsubiectul lecţiei pe care o 
prezintă la clasă. La sfârşitul fiecărei zile de muncă, orele rămase nesemnate se 
consideră neefectuate şi, în consecinţă, nu vor fi retribuite. 

Art. 37. Fiecare profesor va organiza ore de meditaţii cu elevii mai slabi, dar şi cu 
elevii foarte buni, în vederea obţinerii unor rezultate deperformanţă la concursurile 
şcolare şi examene. 

Art. 38. Cadrele didactice vor duce la îndeplinire toate celelalte sarcini ce le revin 
pe linie profesională şi care le sunt încredinţate spre rezolvare pe parcursul anului 
şcolar, din partea inspectoratelor şcolare, a conduceriiColegiului Naţional Catolic 
„Sfântul Iosif” sau a conducerii Episcopiei. 

Art. 39. 

§1.Profesorii vor organiza activităţi extracurriculare, stimulative şi educative 
pentru elevi.  

§2.Organizarea oricărui tip de manifestare cu caracter extraşcolar în care sunt 
implicate cadre didactice, nedidactice şi elevi ai liceului şi care necesită aprobare se 
aduce la cunoştinţa conducerii şcolii cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurarea 
evenimentului; în caz contrar toate responsabilităţile revin persoanelor care au organizat 
acţiunea respectivă. 

§3.Pentru protejarea elevilor, pentru buna reuşită a acţiunii, dar şi pentru a releva 
solidaritatea corpului profesoral, orice activitate extracurriculară va fi organizată, de 
regulă, de cel puţin două cadre didactice. 

 

Atribuţiile profesorului diriginte  

Art. 40. 

§1.Respectă Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, Regulamentul intern precum şi deciziile luate în cadrul consiliului 
profesoral sau al Consiliului de Administraţie. 

§2.Dirigintele îşi desfăşoară activitatea potrivit planului de coordonare a activităţii 

din liceu, a programelor semestriale, a obiectivelor rezultate din Programa activităţii 
educative elaborată de M.E.C.T.S. şi a problemelor ridicate de specificul clasei. 

§3.Dirigintele, cu consultarea elevilor, alcătuieşte planificarea activităţilor 

educative, de orientare şi de consiliere, tematica respectivă şi obiectivele urmărite prin 
planificare. 

§4.Dirigintele convoacă şi prezidează consiliul profesorilor clasei de câte ori este 
cazul. 

§5.Numeşte şeful clasei şi repartizează sarcini specifice tuturor elevilor. 

§6.Urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor şi ia măsuri 
corespunzătoare. 

§7.Motivează absenţele elevilor pe baza certificatelor medicale, precum şi în 
baza cererilor personale, motivate, ale părinţilor elevilor. 

§8.Analizează periodic situaţia la învăţătură a elevilor, ia măsuri pentru 
îndeplinirea îndatoririlor şcolare de către toţi elevii, iniţiază programe de consultaţii şi 
meditaţii. 
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§9.Se preocupă de educaţia igienico – sanitară a elevilor. 

§10.Coordonează activităţile extra şcolare ale clasei şi răspunde de condiţiile în 
care se desfăşoară acestea. 

§11.Conduce activitatea Comitetului de părinţi al elevilor clasei împreună cu care 
stabileşte măsuri pentru remedierea unor situaţii specifice apărute. 

§12.Informează în scris familia sau tutorele legal despre situaţia elevilor 
(sancţiuni, corigenţe, repetenţie, abandon şcolar, absenţe nemotivate). 

§13.Calculează media generală anuală a fiecărui elev, stabileşte clasificarea 
acestora. 

§14.Stabileşte nota la purtare a fiecărui elev pe baza consultării Consiliului 
profesoral al clasei. 

§15.Informează periodic Consiliul profesoral şi directorul liceului despre 
activitatea pe care o desfăşoară cu clasa. 

§16.Răspunde de baza materială a clasei. 

§17.Ia măsuri pentru întreţinerea tuturor spaţiilor şcolii în care au acces elevii 
clasei. 

§18.Avizează legitimaţiile de elev, carnetele de note şi carnetele de alocaţii. 

§19.Aplică sancţiunile prevăzute de Regulamentul şcolar şi de Regulamentul de 
ordine interioară a şcolii, elevilor care intră sub incidenţa acestora. 

§20.Recomandă spre aprobare directorului participarea elevilor la activităţi care 
se desfăşoară în afara şcolii (cluburi, asociaţii sportive, fundaţii culturale). 

§21.Alcătuieşte fişe psiho-pedagogice, recomandări sau caracterizări elevilor 
care doresc să urmeze o formă de învăţământ superior în care acestea sunt cerute. 

§22. Nu lezează imaginea colegilor săi, cadre didactice, prin discuţii neprincipiale 
cu elevii sau cu părinţii acestora. 

§23. Nu divulgă în exterior, în discuţii cu elevii sau cu părinţii acestora etc., 

hotărârile Consiliului clasei, ale Consiliului profesoral sau ale conducerii Colegiului 
Naţional Catolic "Sfântul Iosif". 

§24.Organizează activităţi extraşcolare cu caracter cultural-educativ şi spiritual cu 
elevii săi. 
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CAPITOLUL V 

 

PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR,  

ADMINISTRATIV SI DE ÎNTREŢINERE 

 

Art. 41.  

§1. Personalul didactic auxiliar, administrativ şi de întreţinere este numit de către 
directorul Colegiului Naţional Catolic "Sfântul Iosif", în urma unui examen de angajare pe 
post, conform legislaţiei în vigoare. 

§2. Comisia de examen pentru angajare, care funcţionează pe baza unei decizii a 
directorului, este formată din director, contabil şi, după caz, administrator şi 1-2 
profesori.  

§3. În cazul în care posturile aprobate de către Inspectoratul Şcolar sunt 
insuficiente, în limita fondurilor extrabugetare disponibile, Consiliul de administraţie al 
Colegiului Naţional Catolic "Sfântul Iosif" poate aproba posturi suplimentare. 

§4. În cazul în care se constată o mare necesitate într-un anumit domeniu de 
activitate şi nu există fonduri extrabugetare, conducerea Colegiului Naţional Catolic 
"Sfântul Iosif" poate solicita ajutorul Episcopiei Catolice. 

Art. 42. Alături de cadrele didactice, toţi ceilalţi angajaţi ai Colegiului Naţional 
Catolic "Sfântul Iosif"se preocupă în egală măsură, fiecare în domeniul său, de buna 
desfăşurare a activităţii la locul de muncă. 

Art. 43. Fiecare angajat, indiferent dacă este retribuit de la bugetul de stat, din 
resurse extrabugetare sau din fondurile Episcopiei Catolice, respectă şi îndeplineşte 
sarcinile stabilite de directorul colegiului în fişa postului, arătând disponibilitate în 
rezolvarea oricărei probleme, atunci când situaţia o cere. 

Art. 44.Toţi angajaţii colaborează permanent cu profesorul de serviciu, 

semnalând orice incident şi abatere de la Regulamentul şcolar şi de la regulamentul 
intern, intervenind cu promptitudine, discernământ şi spirit creştinesc, atunci când 
situaţia o cere. 

Art. 45.Fiecare angajat răspunde în conştiinţă dar şi în faţa conducerii Colegiului 
Naţional Catolic "Sfântul Iosif" de îndeplinirea tuturor sarcinilor de serviciu. 

Art. 46. Relaţiile dintre angajaţivor fi amiabile, bazate pe colaborare, toleranţă şi 
sinceritate, evitându-se vorbirea de rău, intriga, discordia etc. 

Art. 47. 

§1. Împreună cu personalul didactic, ceilalţi angajaţi ai liceului se vor strădui ca 
prin cuvinte, fapte şi atitudine să ofere modele de urmat elevilor şi să facă cinste 
instituţiei în care lucrează. 

§2.Vor fi evitate discuţiile neprincipiale şi gesturile de violenţă atât în relaţia cu 
ceilalţi angajaţi ai Colegiului Naţional Catolic "Sfântul Iosif" cât şi cu elevii sau cu 
persoanele străine care intră în instituţie. 

§3. Orice abatere va atrage sancţionarea angajatului, după caz, în conformitate 
cu legile şi Codul Muncii în vigoare. 
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CAPITOLUL VI 
 

ELEVII 

 

Exercitarea calităţii de elev 

Art. 48. Calitatea de elev la Colegiul Naţional Catolic "Sfântul Iosif", potrivit 

prezentului regulament şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului 

preuniversitar, se obţine fie prin repartiţie computerizată, fie prin transfer de la o altă 

unitate de învăţământ. 

Art. 49. 

§1.Transferurile se efectuează, de regulă, în perioada vacanţei de varăsau la 

sfârşitul semestrului I. 

§2. Cererile pentru transfer, depuse la secretariat în perioada stabilită de 

conducerea şcolii, sunt analizate de o comisie desemnată de directorul Colegiului, 

urmând ca acesta să-şi pună rezoluţia după colocviul cu elevii pentru care se solicită 

transferul şi părinţii acestora. 

 

Drepturişi îndatoriri 

Art.50. Elevii Colegiului Naţional Catolic „Sf. Iosif” au dreptul şi datoria 

fundamentală de a învăţa şi de a da importanţă egală tuturor disciplinelor cuprinse în 

programa şcolară. 

Art.51. 

§1.Participarea la cursuri este obligatorie. 

§2.Pentru 10 absenţe nemotivate se scade un punct la purtare. La 20 de absenţe 

nemotivate elevul primeşte preaviz de exmatriculare, iar la 40 de absenţe nemotivate 

este exmatriculat. 

§3. Întârzierile sunt consemnate în catalog ca absenţe, elevului fiindu-i permisă 

participarea la oră.Aceste absenţe sunt considerate nemotivate. 

Art. 52.Menţinerea calităţii de elev al Colegiul Naţional Catolic „Sf. Iosif”Bacău 

este condiţionată de obţinerea mediei generale anuale de minim 700(şapte ). 

Art. 53.Copiatul sub orice formă la probele scrise sau orale constituie fraudă şi se 

sancţionează cu nota 1(unu), şi cu scăderea notei la purtare cu un punct. 

Art. 54. Elevul este dator să comunice părinţilor sau tutorilor orice mesaj din 

partea dirigintelui sau a conducerii şcolii, cum ar fi, de exemplu: data şi ora şedinţelor cu 

părinţii, convocarea în particular a părinţilor pentru clarificarea anumitor situaţii etc. 

 

 

Art. 55.  
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§1.Fiecare elev are un carnet de note, care trebuiecompletat la zi, inclusiv cu 

semnătura părinţilor sau a tutorilor.  

§2.Elevul nu are voie să introducă sau să modifice notele din carnet, aceasta 

constituind o abatere gravă de la disciplina şcolară şi pedepsindu-se cu scăderea notei 

la purtare sau, după caz, cu alte sancţiuni prevăzute de Regulamentul şcolar. 

Art. 56. Atât în şcoală cât şi în afara ei, elevul trebuie să aibă o ţinută demnă, 

ordonată, naturală, evitând extravaganţele în limbaj, gesturi şi îmbrăcăminte. 

Art. 57. 

§1.Elevul va purta uniforma specifică şi o va respecta pentru că ea exprimă 

identitatea şcolii în care este înmatriculat. 

§2.Se recomandă ca elevul să nu schimbe uniforma pe drum sau la şcoală, la 

începutul sau la sfârşitul  programului, elevul venind de acasă şi întorcându-se în 

această ţinută. 

§3.Uniforma este următoarea: 

- Fete: pantalon sau fustă, decente şi sacou culoare bleumarin, cămaşă albă, 

decentă, cravată roşie; părul îngrijit, fără culori stridente, fără accesoriiextravagante, fără 

machiaj strident etc. 

- Băieţi: costum bleumarin, cămaşă albă, cravată gri; părul tuns normal, fără 

cercei sau alte obiecte de podoabă sau excentrice. 

§4.Consiliul profesoral, după consultarea părinţilor şi a elevilor, poate stabili un alt 

model sau culoare şi poate face precizări asupra obligativităţii purtării uniformei. 

Art. 58.  

§1.Elevii vor păstra ordinea şi curăţenia în sala de clasă, în cabinete şi 

laboratoare, la grupurile sanitare precum şi în celelalte spaţii ale şcolii.  

§2.Este interzisă scrierea pe mobilier sau pe pereţi, zgârierea, ruperea şi 

deteriorarea bazei materiale. 

§3.La sfârşitul programului, elevii de serviciu vor efectua curăţenia în sala de 

clasă ori, după caz, în cabinetul de care răspund. 

§4.Deteriorarea mobilierului sau a materialelor didactice din vină proprie atrage 

după sine obligaţia de a suporta cheltuielile de reparaţie precum şi alte sancţiuni 

disciplinare, după caz.  

Art. 59. Elevul va arăta respect faţă de toţi profesorii precum şi faţă de personalul 

auxiliar al şcolii, atât în timpul programului cât şi în afara lui. Discuţiile neprincipiale, 

atitudinea arogantă şi necuviincioasă, injuriile şi ofensele vor fi sancţionate după caz. 

Art. 60. 

§1.Şcoala este înzestrată cu mijloace acustice care anunţă începutul şi sfârşitul 

fiecărei ore de curs. Elevul trebuie să respecte semnificaţia acestui semnal sonor, 

exceptând situaţiile în care profesorul decide altfel. 
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§2.La semnalul de începere a orei toţi elevii sunt obligaţi să intre în sală şi să se 

pregătească pentru oră sau, după caz, să aştepte la uşă în linişte şi ordine venirea 

profesorului. 

§3.Elevul nu intră în clasă după profesor şi nu iese înaintea profesorului sau nu 

se ridică din bancă fără acordul acestuia. 

Art. 61. 

§1.Fiecare clasă are un responsabil, care se îngrijeşte ca elevii de serviciu să-şi 

facă datoria şi care ţine legătura cu dirigintele; în calitate de reprezentant al clasei, face 

parte din Consiliul elevilor pe scoală.  

§2.Fiind ales de colectivul din care face parte, cu asentimentul sau la 

propunereadirigintelui, şeful clasei va fi ascultat şi respectat de către colegii săi, atunci 

când le propune acestora măsuri de întreprins pentru binele comun sau pentru 

aplanarea anumitor conflicte. Aceste măsuri vor fi luate în mod democratic, şeful clasei 

consultându-şi colegii şi cerând avizul dirigintelui.  

§3.Şeful clasei se alege la începutul fiecărui an şcolar. 

Art. 62. În Colegiul Naţional Catolic„Sf. Iosif” , pentru a proteja sănătatea bio-

psiho-somatică a elevilor, fumatul,consumul de băuturi alcoolice, cafea, alte băuturi 

stimulative şi iritante, ori a substanţelor halucinogene sunt interzise. 

Art. 63. 

§1.Recunoscând adevărul sintagmei Mens sana in corpore sano (Minte 

sănătoasă în corp sănătos), elevii vor folosi orele de sport şi recreaţiile pentru mişcare în 

aer liber şi pentru exerciţii fizice.  

§2.Tot în acest scop, se recomandă organizarea de excursii, drumeţii, concursuri 

pe teme sportive, cercuri de iniţiere în disciplinele sportive etc., aprobate de conducerea 

liceului. 

§3.Pentru orele de sport elevii sunt obligaţi să-şi aducă echipamentul cerut de 

profesor. Nu se admit improvizaţiile şi nici efectuarea exerciţiilor fizice fără echipament. 

Refuzul de a purta echipamentulatrage după sine scăderea notei la educaţie fizică şi se 

pedepseşte cu scăderea notei la purtare. 

Art. 64. Întrucât liceul este situat într-o zonă detrafic şi greu de 

supravegheat,elevii nu vor ieşi din spaţiul şcolii pe tot parcursul programului şcolar. 

Abaterile vor fi sancţionate după caz. 
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CAPITOLUL VII 
 

EVIDENŢIERI ŞI SANCŢIUNI 

 

Evidenţieri 

Art. 65. Rezultatele obţinute de elevi la învăţătură şi disciplină sunt înregistrate în 

catalog şi exprimate prin note de la 1(unu) la 10 (zece ). 

Art. 66. 

§1. La sfârşitul fiecărui an şcolar, elevii care au obţinut rezultate foarte bune la 

învăţătură şi purtare au dreptul la o recompensă suplimentară (premiu) după 

posibilităţile şcolii: diplome, cărţi, obiecte, excursiietc. 

§2. Elevii cu rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină pot fi recompensaţi şi 

pe parcursul anului şcolar,prin includerea lor în diferite programe pe care şcoala le 

derulează. 

§3 .Câştigătorii concursurilor pe teme de cultură generală sau sportive vor fi 

evidenţiaţi prin: afişarea meritelor lor la panoul de onoare al şcolii, acordarea de 

diplome, premii. 

 

Sancţiuni 

Art. 67. Abaterile de la disciplina şcolară vor fi sancţionate, în funcţie de 

gravitatea lor, de către dirigintele clasei, de Consiliul clasei, de Consiliul 

Profesoral,Consiliul de Administraţie, de Conducerea Colegiului. 

Art. 68. 

§1. Sancţiunile, în funcţie de gravitatea faptelor, sunt următoarele: 

a) observaţia individuală; 

b) mustrarea în faţa clasei; 

c) mustrarea în faţa consiliului profesoral;  

d) avertisment scris, cu înştiinţarea părinţilor şi a părintelui paroh din parohia 

căreia elevul aparţine;  

e) retragerea temporară a bursei; 

f) mutarea temporară sau definitivă la altă clasă paralelă;  

g) pierderea definitivă a bursei;  

h) semestru de probă; 

i) semestru de probă cu obligaţia de a obţine o medie semestrială mai mare cu 50 

de sutimi decât cea obţinută anterior; 

j) mutarea disciplinară, temporară sau definitivă, la altă unitate de învăţământ;  

k) exmatricularea fără drept de reînscriere în unitatea şcolară, dar cu drept de 

reînscriere într-o altă unitate de învăţământ. 

l) exmatricularea fără drept de reînscriere în nicio unitate de învăţământ de stat.  
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m) exmatricularea se face şi când elevul a acumulat 60 de absenţe nemotivate pe 

parcursul unui an şcolar. 

§2. Sancţiunile de la art. 66 punctele b-g vor fi însoţite şi de scăderea, după caz, 

a notei la purtare. Media 6 la purtare atrage după sine repetarea anului şcolar.  

§3. Sancţiunile vor fi aplicate de la caz la caz, tuturor elevilor, interni şi externi, în 

funcţie de gravitatea actului comis.  

Art. 69.Abaterile disciplinare vor fi sancţionate după cum urmează: 

§1. Distrugerea documentelor şcolare – cataloage, foi matricole etc. se 

sancţionează cu exmatriculare; 

§2. Deteriorarea bunurilor din patrimoniul unităţii de învăţământ: la prima abatere 

remedierea sau achitarea contravalorii bunurilor distruse; pentru abateri repetate 

remedierea sau achitarea contravalorii bunurilor distruse şi scăderea notei la purtare în 

funcţie de gravitatea faptei; 

§3. Deţinerea şi consumul în unitatea de învăţământ sau în afara ei a băuturilor 

alcoolice, a substanţelor stupefiante sau etnobotanice şi a produselor din tutun se 

sancţionează: 

- Fumatul: 

o prima abatere: avertisment în faţa clasei şi înştiinţarea scrisă a părinţilor; 

o abateri repetate: mustrare scrisă, înştiinţarea scrisă a părinţilor, amendă 

cuprinsă între 50 şi 100 lei. 

- Deţinerea sau consumul de alcool: 

o prima abatere: avertisment în faţa clasei şi înştiinţarea scrisă a părinţilor; 

o abateri repetate: mustrare scrisă, înştiinţarea scrisă a părinţilor, amendă 

cuprinsă între 50 şi 100 lei, scăderea notei la purtare, transferul într-o altă 

unitate de învăţământ, în funcţie de gravitatea faptei. 

- Deţinerea, consumul sau traficul de substanţe stupefiante, etnobotanice sau 

droguri: 

o transfer sau, în cazul în care elevul nu acceptă, exmatriculare cu drept de 

reînscriere într-o altă unitate şcolară. 

o Anunţarea organelor abilitate 

- Introducerea şi/sau folosirea în perimetrul unităţii de învăţământ a oricărui tip 

de arme sau alte obiecte care prin acţiunea lor pot afecta integritatea fizică şi 

psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii: 

o scăderea notei la purtare; 

o semestru de probă; 

o transfer sau, în cazul în care elevul nu acceptă, exmatriculare cu drept de 

reînscriere într-o altă unitate şcolară; 

o anunţarea organelor abilitate. 

- Utilizarea telefoanelor mobile sau a altor mijloace de înregistrare audio-video în 

timpul orelor de curs, precum şi postarea de fotografii sau imagini care aduc 

atingere imaginii şcolii: 
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o prima abatere: observaţie individuală, confiscarea aparatului pentru o 

perioadă determinată şi înştiinţarea scrisă a părinţilor; 

o abateri repetate: mustrare scrisă, confiscarea aparatului pentru o 

perioadă determinată, semestru de probă. 

- Ţinută indecentă (bluze prea decoltate, prea scurte sau transparente, bustiere, 

machiaj excesiv, fuste foarte scurte, pantaloni cu talia joasă, pantaloni scurţi, 

păr vopsit în culori stridente, machiaj strident, bijuterii în exces, piercinguri, 

ţinută capilară neîngrijită): 

o prima abatere: observaţie individuală; 

o abateri repetate: mustrare în faţa clasei, înştiinţarea părinţilor, mustrare 

scrisă însoţită de scăderea notei la purtare, semestru de probă, în funcţie 

de gravitatea faptei. 

- Comportament ostentativ şi provocator, jigniri, agresivitate în atitudine sau 

limbaj faţă de colegi sau personalul unităţii de învăţământ: 

o prima abatere: observaţie individuală şi înştiinţarea părinţilor; 

o abateri repetate: mustrare scrisă însoţiră de scăderea notei la purtare, 

semestru de probă, în funcţie de gravitatea faptei. 

- Conflicte, violenţe, agresivitate: 

o prima abatere: scăderea notei la purtare; 

o abateri repetare: transfer într-o altă unitate de învăţământ sau 

exmatriculare, în funcţie de gravitatea faptei. 

- Implicarea în acţiuni care aduc atingere imaginii şcolii: 

o prima abatere: scăderea notei la purtare; 

o abateri repetare: mustrare scrisă, semestru de probă sau transfer, în 

funcţie de gravitatea faptei. 

- Furt de obiecte sau bani: 

o prima abatere: recuperarea prejudiciului, scăderea notei la purtare, 

înştiinţarea părinţilor; 

o abateri repetate: recuperarea prejudiciului, transfer sau exmatriculare şi 

înştiinţarea organelor competente, în funcţie de gravitatea faptei. 

 

Art. 70.Anularea ori modificarea unei decizii luate de Consiliul profesoral o poate 

face numai Consiliul Profesoral sau, în cazuri deosebite, Consiliul de Administraţie al 

Colegiului Naţional Catolic „Sf. Iosif”. 

Art. 71. În situaţii extreme, se poate face apel la Episcopul Romano-Catolic de 

Iaşi. 
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CAPITOLUL VIII 
 

ÎNCETAREA CALITĂŢII DE ELEVAL 

COLEGIULUI NAŢIONAL CATOLIC “SFÂNTUL IOSIF” 

 

Art. 72. Calitatea de elev al Colegiului Naţional Catolic „Sf. Iosif” încetează în 

următoarele condiţii:  

a) la încheierea studiilor în Colegiul Naţional Catolic”Sfântul Iosif”;  

b) în cazul sancţiunii de mutare disciplinară la o altă şcoală;  

c) în cazul exmatriculării; 

d) la cererea scrisă a elevilor sau a părinţilor, în cazul minorilor;  
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CAPITOLUL IX 
 

CONSILIUL ELEVILOR 

 

Componenţa  

Art. 73. 

§1.Din Consiliul elevilor fac parte toţi reprezentanţii colectivelor deelevi (şefii 

claselor). 

§2. Dintre aceştia este ales un preşedinte al consiliului elevilor, de regulă, 

aparţinând ultimelor clase de liceu care au mandat pentru unul sau doi ani.Preşedintele 

este propus de către Consiliul elevilor şi numit de directorul colegiului, cu acordul 

Consiliului profesoral. În cazul în care Consiliul profesoral sau directorul liceului nu este 

de acord cu propunerea din partea elevilor, aducând argumentele necesare, se va face 

o nouă propunere. Preşedintele astfel ales este reprezentantul elevilor în Consiliul de 

administraţie, aducând în faţa acestuia propuneri, sugestii sau nemulţumiri ale elevilor. 

El va fi membru colaborator al Consiliului de administraţie şi va participa la şedinţe 

numai atunci când situaţia o cere, fiind convocat de către directorul colegiului, cu care va 

colabora pe tot parcursul mandatului său. 

§3. Preşedintele în activitatea sa este ajutat de un secretar, propus şi ales de 

către Consiliul elevilor prin vot. Acesta va întocmi şi procesele verbale ale întrunirilor. 

§4. În cazul în care situaţia o cere, se poate alege un vicepreşedinte şi un 

casier. 

§5. Membrii Consiliului elevilor sunt aleşi de către colectivele de elevi, ca 

reprezentanţi ai acestora cu acordul profesorului diriginte. Aceştia trebuie să fie elevi 

exemplari sub aspectul conduitei, disciplinei şi învăţăturii. 

Art.74.  

§1. Atribuţiile preşedintelui 

- Convoacă membrii Consiliului elevilor, stabilind data întrunirii; 

- Prezidează întrunirea Consiliului elevilor; 

- Se preocupă de buna desfăşurare a şedinţelor; 

- Face propuneri la nivelul Consiliului de elevi, întocmind împreună cu ceilalţi 

membri planul de activităţi semestriale; 

- Prezintă Consiliului de Administraţie procesele verbale ale Consiliului elevilor; 

- Colaborează cu direcţiunea Colegiului ori de câte ori necesităţile şcolii o cer. 

§2. În cazul în care preşedintele Consiliului de elevi se dovedeşte incompetent, 

este demis din funcţie (cu acordul Consiliului profesoral) şi se trece la alegerea altuia. 

Art. 75.  

Modul de desfăşurare a şedinţelor Consiliului elevilor 
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§1.Consiliul elevilor funcţionează pe tot parcursul anului şcolar. 

§2.Întrunirile au loc lunar, conform tematicii stabilite sau ori de câte ori 

preşedintele consideră că este cazul. 

§3.La şedinţe pot fi invitaţi directorul sau alţi membri ai Consiliului profesoral. O 

dată pe an, la şedinţa de constituire a Consiliului, prezenţa directorului (sau a unui alt 

membru din Consiliul de Administraţie) este absolut necesară. 

Art.76. Conducerea Colegiului are obligaţia să asigure condiţii corespunzătoare 

desfăşurării activităţii Consiliului elevilor şi să colaboreze cu aceştia pentru atingerea 

finalităţii educaţionale propuse. 
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CAPITOLUL X 

 

RELAŢIA ŞCOALĂ - FAMILIE 

 

Art. 77. Documentele Bisericii afirmă că “părinţii, deoarece au dat viaţă copiilor 

lor, au obligaţia foarte gravă de a-i educa; de aceea, ei trebuie consideraţi primii şi 

principalii lor educatori…”, care vorcrea o atmosferă familială însufleţită de iubire, de 

pietate faţă de Dumnezeu şi de respect faţă de oameni, favorizând educaţia integralăa 

copiilor. “Familia este, aşadar, prima şcoală a virtuţilor sociale, de care nici o societate 

nu se poate lipsi”4 . Dar părinţii, în nobila misiune pe care o au, trebuie ajutaţi de 

societate şi în primul rând de şcoală. 

Art. 78. Având datoria şi dreptul inalienabil de a-şi educa bine copiii, părinţii au 

libertatea recunoscută prin legile interne şi internaţionale de a alege şcoala pentru copiii 

lor. 

Art. 79. O relaţie strânsă între şcoală şi familie este imperios necesară, mai ales 

într-un colegiu catolic, în care formarea moral-civică şi spirituală este pe primul plan. 

Art. 80.La înscrierea pentru examenul de admitere în liceu, candidaţii vor fi 

însoţiţi de părinţi, care vor discuta cu un membru din consiliul de administraţie sau cu un 

profesor delegat al acestuia, privitor la specificul colegiului şi la normele impuse prin 

Regulamentul de ordine interioară, stabilind în prezenţa candidatului dacă acesta a fost 

bine orientat spre Colegiul Catolic sau nu. 

Art. 81. După lecturarea şi prelucrarea Regulamentului de ordine interioară, 

părinţii vor face o declaraţie în scris de luare la cunoştinţă, prin carese vor angaja să 

colaboreze strâns cu profesorii, în special cu dirigintele, urmărind îndeaproape evoluţia 

copilului; ei se vor angajasă susţină şcoala în demersul ei educativ. Această declaraţie 

se va anexa la dosarul candidatului. 

Art. 82. Fiecare profesor diriginte va organiza întâlniri şi discuţii particulare cu 

părinţii, conştientizându-i asupra importanţei pe care o are familia în educarea copiilor, 

mai întâi de toate prin exemplul personal. 

Art. 83. Părinţii vor fi ţinuţi la curent (şi convocaţi ori de câte ori este cazul de 

către diriginte) asupra situaţiei la învăţătură şi disciplină a fiului/fiicei lor. Ei trebuie 

obişnuiţi să “frecventeze” colegiul, săsupravegheze cu dragoste şi exigenţă fiecare zi de 

şcoală a copiilor lor; să fie “aliaţii” profesorilor şi nu adversarii acestora în munca grea de 

educare a tinerilor. Astfel, pe parcursul celor patru ani, timp în care copiii lor fac parte 

din “familia” Colegiului Naţional CatolicSfântul Iosif, părinţii sunt invitaţi să se integreze şi 

ei în această mare familie şi să fie solidari între ei, în cadrul Comitetului de părinţi, şi 

solidari cu şcoala, pe care să o susţină şi să o ajute atunci când este cazul. 

                                                        
4Pius al XI-lea, Divini Illius Magistri, p.59, AASXXII, an 1929 
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Art. 84. Părinţii vor fi îndemnaţi ca, în măsura posibilităţilor, la nivelul conştiinţei 

proprii, să contribuie şi material, pentru ca fiii şi fiicele lor să se bucure de condiţii mai 

bune de studiu. Consiliul de administraţie, analizând necesităţile liceului, poate propune 

o sumă,care urmează să fie aprobată de Comitetul de părinţi pe scoală. Părinţii cu 

posibilităţi financiare mai mari sunt rugaţi ca,în spirit de solidaritate, să ajute elevii cu 

posibilităţi materiale reduse. 

Art. 85. Sub nici un motiv, părinţii nu vor împiedica desfăşurarea normalăa 

procesului de învăţământ. Nu le este îngăduit să perturbe orele de curs; ei au acces în 

sala de clasă numai dacă unul dintre profesori cere acest lucru.  

Art. 86. Pentru situaţii familiale deosebite, părinţii pot solicita în scris dirigintelui 

motivarea absenţelor fiului/ fiicei lor, fără a depăşi 3 zile pe semestru. 

Art.87.În cazul în care părinţii nu se prezintăla şedinţe, diriginţii au obligaţia de a-i 

contacta, atenţionându-i asupra riscului la care se expun prin neglijarea îndatoririlor de 

părinţi. 

Art. 88. Mustrările şi avertismentele primite de elev la şcoală le vor fi transmise în 

scrispărinţilor de către profesorul diriginte. Acesta poate cere părinţilor să ridice personal 

de la şcoală avertismentele sau înştiinţările disciplinare. 

Art. 89.În fiecare an de studiu, la iniţiativa dirigintelui clasei, în cadrul adunării 

generale a părinţilor, se alege comitetul de părinţial clasei respective, format din 

preşedinte, casier şi 2-3 membri. Aceştia mobilizează restul părinţilor în acţiunile 

propuse pentru susţinereaşcolii. Ei vor acţiona întotdeauna în strânsă legătură cu 

dirigintele clasei. Numai astfel înţeleasă, de ambele părţi, colaborarea dintre şcoală şi 

familie va fi rodnică. 

Art. 90. La nivelul şcolii, în cadrul Adunării generale a comitetelor de părinţi, 

convocate de către directorul colegiului, se alege un Consiliu reprezentativ al părinţilor, 

format din preşedinte, vicepreşedinte, casier, cenzor şi 3-5 membri. Cenzorul verifică 

activitatea financiară a consiliului.  

Art. 91. Preşedintele Consiliului reprezentativ al părinţilor este membru 

colaborator în Consiliul de administraţie al colegiului. Acesta sau vicepreşedintele va 

participa, atunci când situaţia o cere, la întrunirile Consiliului de administraţie, fiind 

convocat de către directorul liceului. 

Art. 92. Comitetele de părinţi şi Consiliul reprezentativ al părinţilor au următoarele 

atribuţii:  

- sprijină Colegiul atât în activităţile curriculare şi extracurriculare cât şi în 

întreţinerea, dezvoltarea şi modernizareabazei materiale; 

- sprijină diriginţii în activitatea de îmbunătăţire a frecvenţei şi disciplinei 

elevilor; 

- sprijină conducerea liceului în activitatea de integrare socială a absolvenţilor. 

- sprijină diriginţii şi conducerea liceului în organizarea consultaţiilor şi 

dezbaterilor pedagogice cu părinţii, pe problemeeducative. 
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- atrag persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau 

materiale, susţin programe de modernizare a bazei materiale existente. 

Art. 93. Comitetele de părinţi se pot constitui în asociaţii cu personalitate juridică. 

Ele pot realiza venituri proprii prin realizarea, în colaborare cu unitatea de învăţământ, a 

unor manifestări cultural-artistice, sportive, turistice, sau din donaţii şi sponsorizări din 

partea unor persoane fizicesau juridice din ţară şi străinătate. 

Art. 94. Veniturile realizate se utilizează conform hotărârii Comitetului de părinţi, 

în acord cudirigintele clasei si cu directorul şcolii, pentru diferite necesităţi privind 

activitatea curriculară şi extracurriculară, ca:  

- întreţinerea, reparareaşi modernizarea bazei materiale; 

- acordarea de premii elevilor care s-au distins prin rezultate deosebite; 

- organizarea de excursii sau tabere în ţară şi străinătate pentru elevii cu 

posibilităţi materiale modeste, dar care au o situaţie bună la învăţătură; 

- sprijinirea financiară a altor activităţiextracurriculare; 

- acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu 

situaţie materială precară; 

- alte activităţi care privesc bunul mers al şcolii. 

- plata salariilor unor angajaţi ai unităţii care nu figurează pe statul de 

funcţiicu retribuţie bugetară, aprobat de ISJ Bacău. 

Art. 95. Pentru activitatea financiară a Consiliului reprezentanţilor părinţilor se vor 

avea în vedere articolele 124-126 dinRegulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, elaborat de Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului sau Regulamentul şcolar in vigoare. 

Art. 96. Sub nici un motiv, Comitetele de părinţi ale claselor sau Consiliul 

reprezentativ al părinţilor din colegiu nu pot întreprinde acţiuni care contravin spiritului 

Colegiului Catolic si nu pot pune în practică iniţiative care nu au avizul Consiliului de 

administraţie,al directorului Colegiului sau al Episcopiei Romano - Catolice de Iaşi. 

Art. 97. Conducerea liceuluiîşi ia obligaţia de a asigura condiţiicorespunzătoare 

desfăşurării activităţilor comitetelor de părinţi. 

Pentru a se evita supraaglomerarea, aceste activităţivor fi anunţate cu cel puţin o 

săptămână înainte de desfăşurare. 
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PRECIZĂRI PENTRU  

CLASELEDE SEMINAR 
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PARTEA I 

 

SCOPUL ŞI STRUCTURA SEMINARULUI  

LICEAL TEOLOGIC „SF. IOSIF” 

 

CAPITOLUL I 

 

SCOPUL SEMINARULUI LICEAL „SF IOSIF” - BACĂU 

 

 

Art.1."În seminariile mici, care au drept scop cultivarea germenilor vocaţiei, elevii 

să fie pregătiţi, printr-o formaţie religioasă deosebită şi în primul rând printr-o direcţiune 

spirituală adecvată, pentru a-L urma pe Cristos Răscumpărătorul cu suflet generos şi cu 

inima curată". (Conciliul Vatican II, OT 3). 

Art.2.Întreaga formare spirituală din Seminar trebuie să urmărească într-un chip 

deosebit sensibilizarea seminariştilor la valoarea şi actualitatea sfaturilor evanghelice: 

ascultarea, castitatea şi sărăcia. 

§1. Seminariştii vor cultiva într-un mod deosebit virtutea ascultării faţă de Biserică 

şi faţă de superiorii Seminarului, aşa încât să se obişnuiască a renunţa imediat, chiar şi 

la lucrurile permise, dar nerecomandate, pentru ca să se asemene cu Cristos cel 

răstignit; 

§2. Seminariştii se vor pregăti pentru viaţa de castitate în mod conştiincios şi 

responsabil, înţelegând că renunţă la viaţa de căsătorie pentru Împărăţia lui Dumnezeu, 

voind să-i slujească Domnului cu inima neîmpărţită. Cei care sunt imaturi sau incapabili 

pentru viaţa de castitate, sau vorbesc împotriva ei, trebuie îndrumaţi în altă direcţie; 

§3. Seminariştii vor urma pilda lui Cristos şi în practicarea sărăciei pentru a 

ajunge la acea stare care îi va elibera de orice afecţiune şi grijă dezordonata pentru a fi 

gata să urmeze glasul lui Dumnezeu în orice moment al vieţii. 
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CAPITOLUL II 

 

CONDUCEREA ŞI STRUCTURA SEMINARULUI LICEAL 

 

Art. 3. Seminarul Liceal „Sf. Iosif” se află sub jurisdicţia Episcopului diecezan de 

Iaşi, care se îngrijeşte de întreţinerea şi de bunul mers al Seminarului. Tot el ratifică 
admiterea sau după caz transferul seminariştilor la o altă unitate de învăţământ. 

Art.4. Seminarul Liceal „Sf. Iosif” este recunoscut de Ministerul Educaţiei 

Cercetării Tineretului şi Sportului (M.E.C.T.S) şi este inclus în reţeaua învăţământului 
preuniversitar în urma protocolului nr.4529, respectiv 10480 din 05.06.1990 încheiat 
între Ministerul Cultelor (actualul Secretariat de Stat pentru Culte) şi Ministerul Educaţiei 
Cercetării Tineretului şi Sportului. 

Art. 5. Seminarul Liceal „Sf. Iosif” este condus de un Director ales şi numit de 
Episcopul diecezan de Iaşi şi de Inspectoratul Şcolar Judeţean al Judeţului Bacău. 

Art.6. Directorul coordonează diferitele activităţi din Seminar. El reprezintă 
Seminarul în faţa forurilor bisericeşti şi în faţa autorităţilor civile, precum şi în relaţiile cu 
alte instituţii. 

Art.7. În Seminarul Liceal „Sf. Iosif” Directorul: 

§1. Menţine dialogul frecvent şi personal cu seminariştii în vederea verificări 
procesului de maturizare vocaţională a fiecăruia în parte; 

§2.  Animă angajarea responsabilă a profesorilor în misiunea educativă; 

§3. Aplică directivele date de Episcop. 

Art. 8. Pentru a-şi putea îndeplini misiunea Directorul: 

§1. Locuieşte în seminar; 

§2. Convoacă periodic şi prezidează consiliul profesoral; 

§3. Aduce la cunoştinţa Episcopului modul de desfăşurare a activităţilor din 
seminar; 

§4. Înştiinţează parohii şi părinţii seminariştilor despre comportarea şi rezultatele 
acestora la învăţătură. 

Art. 9. Directorul este ajutat în munca didactică şi pedagogică de Formatori; 

aceştia sunt aleşi şi numiţi de Episcop, după ce a consultat în prealabil şi corpul 
profesoral. Episcopul stabileşte şi durata funcţiei formatorilor. 

Art. 10. Formatorul are următoarele obligaţii: 

§1. Locuieşte în seminar; 

§2. Educă spiritul şi voinţa seminariştilor pentru acceptarea conştientă şi cu 
bucurie a regulamentului şi veghează la respectarea lui; 

§3. Animă viaţa comunitară prin prezenţa sa constantă în mijlocul seminariştilor; 

§4. Întreţine un dialog părintesc cu seminariştii pentru a le cunoaşte cât mai bine 
caracterul, aptitudinile, dificultăţile pe care le întâlnesc şi problemele care-i preocupă; 

§5.Ţine ore de dirigenţie în care explică regulamentul seminarului şi expune 
regulile de politeţe şi conduită în societate; 

§6. Se îngrijeşte de folosirea corectă a timpului liber; 

§7. Organizează serbările şi festivităţile din seminar; 

§8. Încuviinţează ieşirea în oraş a seminariştilor pentru motive temeinice; 
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§9. Înregistrează corespondenţa seminarului; 

§10. Completează legitimaţiile, carnetele seminariştilor şi adeverinţele pe care 
aceştia le solicită; 

§11. Ţine evidenţa cu actele personale ale seminariştilor şi se îngrijeşte de 
completarea lor; 

§12. Colaborează cu părinţii seminariştilor în procesul formativ – educativ. 

Art. 11. Formarea spirituală a seminariştilor este încredinţată Părinţilor Spirituali. 
Aceştia sunt aleşi şi numiţi de Episcopul diecezan care apreciază şi durata misiunii lor. 

Art. 12. Părinţii spirituali au următoarele îndatoriri: 

§1. Locuiesc în seminar; 

§2. Fac meditaţie seminariştilor în fiecare zi; 

§3. Consacră timp suficient pentru colocvii spirituale cu seminariştii oferind 

fiecăruia,în cadrul secret al direcţiunii spirituale, o conducere sigură şi clară pe drumul 
discernământului vocaţional şi al iniţierii sacerdotale; 

§4. Animă viaţa liturgică din seminar, se îngrijesc de programarea zilelor de 

reculegere, a exerciţiilor spirituale, precum şi de prezenţa altor confesori din afara 
seminarului; 

§5. Sunt discreţi si prudenţi păstrând secretul colocviilor spirituale, iar în consiliile 
profesorale nu se pronunţă atunci când subiectul sunt cei încredinţaţi lor. 

Art. 13. Activitatea didactică în Seminar este susţinută de corpul profesoral care 
este format din părinţii profesori şi din profesorii laici. 

Art. 14. Profesorii sunt numiţi de către M.E.C.T.S numai cu avizul prealabil al 
episcopului de Iaşi, care pentru motive întemeiate poate retrage acest aviz. 

Art. 15. Consiliul profesoral este convocat periodic şi este prezidat de Director.  

Consiliul:  

§1. Examinează împreună probleme referitoare la educaţia şi formarea 
seminariştilor; 

§2. Decide asupra aplicării sancţiunilor disciplinare pentru elevi; 

§3. Decide asupra acordării recompenselor pentru elevi, personal didactic de 
predare şi instruire practică şi personal didactic auxiliar; 

§4. Rezoluţiile adoptate de Consiliul profesoral sunt consemnate într-un proces 
verbal care se păstrează la arhiva seminarului; 

§5. Toţi membrii consiliului profesoral vor păstra discreţia cu privire la dezbaterile 
şi hotărârile care se iau. 
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CAPITOLUL III 

 

ORGANIZAREA STUDIILOR 

 

Art. 16.În Seminarul Liceal „Sf. Iosif” din Bacău sunt admişi numai tineri de religie 

catolică, legitimi, sănătoşi, atât din punct de vedere fizic cât şi psihic, proveniţi din familii 

catolice sănătoase, înzestraţi cu calităţi intelectuale, morale şi spirituale alese şi animate 

de dorinţa de a deveni preoţi, de a se consacra lui Cristos în mod cu totul liber şi cu 

intenţie dreaptă. 

Art. 17.Episcopul diecezan de Iaşi decide planul de şcolarizare în funcţie de 

locurile şi necesităţile pastorale. 

Art. 18. Admiterea în Seminarul Liceal „Sf. Iosif” se face în conformitate cu 

dispoziţiile şi metodologia M.E.C.T.S la care se adaugă un examen de aptitudini şi 

cunoştinţe cu conţinut specific. 

Art. 19. Pentru înscrierea la examen candidaţii vor prezenta următoarele acte: 

§1. Cerere de înscriere; 

§2. Fişă de înscriere tip eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial absolvită; 

§3. Certificat de naştere (original şi copie legalizată); 

§4. Fişa medicală (original);  

§5. Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale); 

§6. Certificatul de capacitate sau adeverinţa de absolvire, de la şcoala de 

provenienţă, din care să rezulte media la examenul de capacitate – testele naţionale -, 

media de absolvire a claselor V-VIII şi media de admitere calculată conform 

regulamentului;  

§7. Declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat la 

cunoştinţă de Regulamentul de ordine interioară al liceului şi că sunt de acord să îl 

respecte - se va completa în momentul înscrierii; 

§8. Caracterizaredin partea Părintelui Paroh. 

Art.20. În Seminarul Liceal „Sf. Iosif” din Bacău nu sunt admişi:  

§1. Tineri exmatriculaţi din alte seminarii sau licee; 

§2. Candidaţi care provin din familii dezorganizate sau necredincioase. 

Art. 21. La înscrierea în registrul matricol, elevului i se întocmeşte dosarul 

personal care cuprinde toate actele indicate în art.19. Pe parcursul anilor de studii, 

dosarul seminaristului se va completa cu caracterizările făcute de parohul locului de 

reşedinţă a seminaristului. 

Art. 22. La admiterea în seminar:  
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§1. Fiecărui elev i se eliberează carnetul de elev în care se înscriu toate notele 

obţinute la ore şi mediile semestriale. La întoarcerea din vacanţe seminariştii vor 

prezenta carnetele de elev semnate de părinţi; 

§2. În carnetul de elev nu sunt admise corecturi nejustificate şi introduceri de date 

nejustificate. 

Art. 23. Seminariştii susţin teze la disciplinele stabilite de M.E.C.T.S. 

§1. Notarea se face de la 10 la 1. Media minimă de promovare este 7; 

§1. Seminariştii care obţin în mod constant rezultate slabe la învăţătură, vor fi 

îndrumaţi spre alte şcoli. 

Art. 24.Pe parcursul anilor de studiu seminaristul îşi va însuşi o formare 

intelectuală şi spirituală solidă. In acest scop: 

§1. Va folosi timpul destinat studiului, asimilând temeinic toate materiile prevăzute 

în program, şi se va strădui să obţină rezultate cât mai bune; 

§2. Va aprofunda cunoştinţele predate la ore prin lectură personală, atât în timpul 

anului şcolar cât şi în timpul vacanţelor; 

§3. Îşi va lărgi orizontul prin citirea presei religioase şi participarea la diferite 

acţiuni culturale; 

§4. Va folosi biblioteca seminarului conform cu programul stabilit, având grijă să 

nu degradeze cărţile din dotare. 

Art. 25.In Seminarul Liceal “Sf. Iosif” din Bacău seminariştii:  

§1. Au cazarea si masa asigurate in condiţiile prevăzute de conducerea 

seminarului; 

§2. Beneficiază de asistenţă medicală gratuită; 

§3. Beneficiază de burse şi alte ajutoare materiale şi băneşti, conform normelor 

stabilite deconducerea seminarului. 

Art. 26.Studiile din Seminarul Liceal “Sf. Iosif” durează patru ani şi seîncheie prin 

susţinerea examenului de bacalaureat după metodologia si normele M.E.C.T.S. 
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PARTEA a II-a 

 

ORGANIZAREA VIEŢII COMUNITARE 

 

În dorinţa de a-şi descoperi şi urma propria vocaţie seminaristul are datoria să 

cunoască regulamentul seminarului, să-l preţuiască şi să-l pună în practică, 

considerându-l ca un mijloc indispensabil de a îndeplini zilnic voinţa lui Cristos 

manifestată în dispoziţiile Bisericii. 

Seminariştii trebuie să accepte disciplina seminarului în mod liber şi să o 

integreze in unitatea persoanei lor. 

  



Colegiul Naţional Catolic “Sf. Iosif” Bacău Regulamentul de ordine interioară 
 

 

 pag. 33 

CAPITOLUL I 
 

FORMAREA MORAL-SPIRITUALĂ A SEMINARIŞTILOR 

 

Art. 27.Pentru a dobândi o formare spirituală solidă seminariştii se vor strădui: 

§1. Să cultive adevăratul spirit de rugăciune; 

§2. Să participe la meditaţia făcută de părintele spiritual, în comun, în capelă; 

§3. Să se încredinţeze conducerii unuia dintre părinţii spirituali, pe care şi-l aleg in 

mod liber, prin deschiderea sufletească, în cadrul colocviilor spirituale care trebuie să 
aibă loc periodic; 

§4. Să facă de mai multe ori, de-a lungul anilor de Seminar, examenul propriei 
vocaţii, sub conducerea directorului spiritual; 

§5. Să facă exerciţii spirituale cel puţin o dată pe an, în timpul prescris de 
structura anului şcolar în curs; 

§6. Să se spovedească cel puţin o dată la două săptămâni; 

§7. Să participe zilnic la Sfânta Liturghie şi să primească în mod liber Sfânta 
Împărtăşanie; 

§8. Să facă vizite la Preasfântul Sacrament, după prânz şi cină, iar în timpul zilei 
oricând, la libera alegere; 

§9. Să practice devoţiunea către Preasfânta Fecioară recitând zilnic Rozariul, iar 
în lunile mai şi octombrie, să participe la programul marian specific; 

§10. Să facă zilnic lectură spirituală cel puţin un sfert de oră dintr-o carte indicată 
de părintele spiritual şi să citească zilnic din Sfânta Scriptură; 

§11. Să se roage zilnic pentru bunul mers al seminarului şi pentru binefăcători. 

Art. 28.Seminaristul se va ghida după următoarele semne ale vocaţiei 
sacerdotale: 

§1. Intenţia dreaptă şi voinţa liberă; 

§2. Sănătate fizică şi psihică; 

§3. Sănătate fizico-psihică a familiei; 

§4. Capacitatea de a studia şi străduinţa constantă de a o face; 

§5. O bună capacitate de a se exprima şi de a judeca drept; 

§6. Sinceritate faţă de alţii şi faţă de sine; 

§7. Atitudine activă, pozitivă şi optimistă faţă de persoane şi realităţi; 

§8. Viaţa de rugăciune şi unire cu Dumnezeu; 

§9. Zel pentru practicarea sfaturilor evanghelice şi trăirea virtuţilor. 

Art. 29.Dacă după o examinare prudentă şi obiectivă făcută cu sprijinul 
directorului spiritual, cineva ajunge la concluzia că nu are vocaţie sacerdotală sau, dacă 
a avut-o, a pierdut-o, are obligaţia ca în cel mai scurt timp să se retragă din Seminar. 
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CAPITOLUL II 
 

DISCIPLINA ÎN SEMINAR 

 

Art. 30.Relaţiile dintre seminarişti trebuie să fie caracterizate de stimă, respect, 

încredere, abnegaţie, colegialitate şi slujire. În cazul în care cineva nu are o comportare 
corespunzătoare, i se va atrage atenţiaîn spirit fratern, iar dacă este vorba de abateri 
mai grave de la regulamentul seminarului, seminariştii vor aduce acest lucru la 
cunoştinţa superiorilor. 

Art. 31. Relaţiile dintre seminarişti, superiori si profesori trebuie să se bazeze pe 

dragostea în Cristos, încredere, respect, acceptând eventualele critici si observaţii, 
convinşi fiind că li se vrea binele. 

Art. 32. Seminariştii vor căuta să se integreze în disciplina şi normele vieţii 
seminariale fără a umbla după favoruri, înlesniri şi excepţii de tot felul. 

Art. 33.Seminariştii vor arăta întotdeauna stimă şi respect faţă de personalul 
administrativ şi auxiliar al seminarului: 

§1. Vor evita criticile, nemulţumirile sau pretenţiile faţă de aceste persoane şi faţă 
de activitatea lor;  

§2. Dacă au ceva de remarcat în această privinţă, se vor adresa părinţilor 
formatori; 

§3. Nu vor intra în locurile de muncă şi nici în locuinţele acestor persoane. 

Art. 34.Seminariştii trebuie să păstreze şi să folosească cu grijă bunurile din 
inventarul seminarului. 

§1. Când constată o eventuală defecţiune, vor încerca să o remedieze cât mai 
urgent sau vor înştiinţa pe cei care răspund de sectorul respectiv; 

§2. În caz de defecţiuni mai mari, îi vor înştiinţa pe superiori; 

§3. Când cineva a făcut o pagubă sau o stricăciune privind bunurile materiale ale 
seminaruluiva aduce acest lucru la cunoştinţa formatorilor; 

§4. Cărţile din bibliotecă vor fi păstrate cu o grija deosebită şi nu vor fi scoase în 
afara seminarului decât cu aprobare. 

Art. 35.Seminariştii se vor obişnui să desfăşoare şi anumite munci fizice în folosul 
comunităţii. 

§1. Seminariştii de serviciu vor întreţine permanent curăţenia şi ordinea în 
sectoarele încredinţate lor; 

§2. Fiecare seminarist va face ordine în propriuldulap, noptieră, îşi va aranja 
patulşi va face curăţenie în cadrul orarului prevăzut de regulament; 

§3. Seminariştii beneficiază de serviciul de spălătorie în conformitate cu 
programul stabilit de conducerea seminarului. 

Art. 36.În seminar se va respecta cu sfinţenie tăcerea în timpul exerciţiilor 
spirituale şi în zilele de reculegere; 

§1. Seminariştii vor păstra cu mare fidelitate tăcerea sacră (silentium canonicum), 
care durează de la rugăciunea de seară până la micul dejun; 

§2. Seminariştii vor păstra cu multă grijă liniştea şi tăcerea în sălile de studiu, în 
bibliotecă, dormitoare, pe coridoare şi în apropierea capelei. 
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CAPITOLUL III 

 

PROGRAMUL SEMINARULUI 

 

Art. 37.Pentru ca viaţa comună din Seminar să se desfăşoare normal, este 
necesar un program bine structurat: 

 

 Luni - Vineri 

5:45Deşteptarea  

6:15Rugăciunea de dimineaţă  

6:30Sfânta Liturghie + Meditaţia  

7:30Micul dejun  

7:50Rânduiala  

8:00Ore  

14:00Prânzul  

14:20Vizita la Preasfântul Sacrament  

14:30Timp liber  

15:45Studiu  

17:15Pauză  

17:30Studiu  

18:40Lectura spirituală  

19:00Sf. Rozariu  

19:30Cina  

19:55Vizita la Preasfântul Sacrament  

20:00Program liber  

20:30 Studiu 

21:20 Rugăiunea de seară 

22:00Stingerea  

În fiecare joi între orele 14:45 - 17:00 este program de cumpărături/plimbare. 

În fiecare vineri între orele 17:30 - 19:30 este program spiritual, între orele  

20:00 - 23:00 program liber iar stingerea este la ora 23:00. 

 

 Sâmbătă 

6:45Deşteptarea  

7:10Rugăciunea de dimineaţă  

7:30Sfânta Liturghie + Meditaţia  

8:30Micul dejun + Rânduiala  

9:00Studiu  

10:30Pauză  

11:30Studiu  

13:00Prânzul  
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13:20Vizita la Preasfântul Sacrament  

13:30Program administrativ, timp liber, sport  

18:00Lectura spirituală  

18:30Sfântul Rozariu  

19:00Cina  

19:20Vizita la Preasfântul Sacrament  

19:30Program liber  

23:00Stingerea  

 

 Duminici şi sărbători 

7:00Deşteptarea  

7:30Rugăciunea de dimineaţă  

8:00Micul dejun + rânduiala  

8:45Repetiţie cor / studiu  

10:30Sfânta Liturghie  

12:00Audiţie muzicală / studiu  

13:00Prânzul  

13:20Vizita la Preasfântul Sacrament  

13:30Vizita la bătrâni / plimbare  

17:30Lectura Spirituală  

18:00Adoraţie + Sf. Rozariu  

19:00Cina  

19:20Vizita la Preasfântul Sacrament  

19:30Program liber  

22:00Stingerea.  

 

Art. 38.Programul este comun şi obligatoriu iar excepţiile sunt admise sau 
permise numai cu acordul părinţilor formatori; 

§1. Când timpul o permite, recreaţiile mici se petrec în aer liber; elevul de serviciu 
va aerisi clasele indiferent de anotimp; 

§2. Timpul liber şi recreaţiile se vor petrece numai în comun şi nu izolat de restul 
comunităţii; 

§3. Atunci când vremea este neprielnică pentru mişcare, se pot practica diferite 
jocuri în sala de recreaţie; 

§4. Sunt oprite jocurile de noroc, precum şi jocurile de cărţi. 

Art. 39.Programul seminarului include ore de audiţie muzicală, emisiuni radio şi 

TV, vizionări de filme, meciuri; drept urmare seminariştii nu vor deţine şi nu vor folosi în 
particular aparate de radio, MP3-uri, ceasuri sau aparate de fotografiat cu radio, 
telefoane mobile.Seminariştiivor alege cu maturitate numai acele emisiuni care le sunt 
într-adevăr folositoare şi nu prezintă nici un pericol pentru viaţa spirituală şi pentru 
vocaţia lor. 

Art. 40.În timpul zilei se poate intra în dormitor numai atunci când cineva are 
permisiunea de a ieşi în oraş sau se pregăteşte pentru sport şi activităţi administrative, 
când se merge la plimbare şi când este program de odihnă şi de curăţenie. 
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Art. 41.În sala de mese se intră numai la orele prevăzute pentru masă. 

Art. 42.Toate alimentele primite sau aduse de acasă, se păstrează numai în 
sufragerie, în locurile prevăzute special pentru aceasta, şi se consumă cu ceilalţi colegi 
în timpul programului comun de masă. 

Art. 43.Pentru elevii Seminarului Liceal“Sf. Iosif” din Bacau fumatul este absolut 
interzis. 

Art. 44.Seminariştii vor păstra cu mare grija regula tactus-ului. 

Art. 45.În afara vacanţelor, seminariştii pot merge acasă, în familie numai în 
următoarele cazuri: 

§1. Decesul uneia din rudele apropiate: părinţi, fraţi, surori şi bunici; 

§2. Căsătoria fraţilor şi surorilor; 

§3. Sfinţire sau depuneri de voturi de către fraţi sau surori; 

§4. La sfinţirea bisericii parohiale; 

§5. Cu ocazia hramului comunităţii din care fac parte; 

§6. În cazuri speciale atunci când conducerea seminarului consideră oportun. 

Art. 46.Seminaristul se va întoarce la seminar la timpul fixat de cei de la care a 
obţinut permisiunea. 

Art. 47.Plecarea în străinătate împreună cu familia sau în vizită la cei din familie 
se face în vacanţe şi numai cu aprobarea conducerii seminarului. 

Art. 48.Seminariştii pot primi vizita părinţilor, a rudelor, a cunoscuţilor şi a 
prietenilor.  

§1. Vizitatorii nu pot fi primiţi în timpul orelor de curs, în timpul programului 
spiritual, în timpul mesei şi nici seara după ora 20.30; 

§2. Orice vizită se aduce la cunoştinţa unuia dintre formatori;  

§3. Însoţirea vizitatorilor în afara seminarului este permisă numai cu aprobare. 

Art. 49.În funcţie de timp, seminariştii pot merge la plimbare în zilele de joi şi 
duminică după amiază. 

§1. La plimbare nu se merge singur ci împreună cu unul sau mai mulţi colegi; 

§2. Seminariştii pot merge în oraş numai pentru motive bine întemeiate însoţiţi de 

un coleg şi cu permisiunea părintelui formator. Cel care a dat aprobarea pentru ieşirea 
în oraş, fixează şi însoţitorul; 

§3. Seminariştii care au obţinut permisiunea să iasă în oraş sunt datori să nu 

întârzie de la programul comun. Ei vor putea merge numai în locurile pentru care au 
obţinut aprobarea; 

§4. Cu prilejul plimbărilor, se pot face vizite la muzee, case memoriale, biserici 
sau alte obiective turistice; 

§5. Este interzisă intrarea în restaurante, baruri, ştranduri, piscine, stadioane, 
cinematografe şi alte locuri de distracţie; 

§6. În ieşirile în oraş seminariştii vor avea o ţinută decentă şi vor da dovadă de un 
comportament seminarial. 

Art. 50.Seminariştii vor avea grijă de propria sănătate şi vor respecta cu stricteţe 
regulile de igienă. 

§1. Seminarul are infirmieri aleşi dintre elevi, care pot acorda in cazuri uşoare, 
îngrijirile prescrise de medic; 
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§2. Infirmierii răspund de medicamentele primite, pe care le vor păstra într-un 
dulap special închis cu cheie. Tot ei răspund de ordinea şi curăţenia din infirmerie şi vor 
păstra cu grijă normele igienice; 

§3. Seminariştii care au probleme de sănătate pot rămâne în infirmerie cu 
aprobarea superiorilor; 

§4. Seminariştii internaţi în infirmerie pot fi vizitaţi de către colegi, numai în timpul 
liber şi pentru scurt timp; 

§5. Internarea în spital se face cu aprobarea celor în drept şi în urma indicaţiilor 
stricte ale medicului.  

§6. Se recomandă ca tratamentele care nu sunt urgente, să fie făcute în timpul 
vacanţelor; 

§7. În policlinică sau spital, seminariştii trebuiesă aibă o comportare serioasă şi 
exemplară. Ei vor avea grijă să îndeplinească în particular, în funcţie de împrejurări, 
practicile de pietate; 

§8. Cei din spital pot fi vizitaţi de unii din colegii lor. 

Art. 51.Seminariştii au dreptul la corespondenţă; în folosirea mijloacelor de 
comunicare: telefon, e-mail, scrisori vor da dovadă de maturitate evitând acele forme 
care împiedică edificarea lor umană şi spirituală. 

Art. 52. Îmbrăcămintea seminaristului trebuie să fiemodestă şi curată. 
Seminariştii vor purta părul scurt, modest şi ordonat. 

Art. 53. Seminariştii îşi petrec vacanta de Crăciun, de Paşti şi de vară acasă, în 

familie. Totuşi, când conducerea seminarului crede că este necesar, seminariştii, în 
timpul vacantei, vor îndeplini diferite munci în cadrul seminarului sau în alte locuri. 
Îndată ce sosesc acasă seminariştii se vor prezenta la parohul propriu. 

Art. 54. În timpul vacanţelorseminariştii au datoria: 

§1. Să se comporte în spirit de caritate şi cu respect faţă de cei din propria 
familie, faţă de membrii comunităţii parohiale şi faţă de toţi oamenii şi să dea un 
exemplu bun tuturor;  

§2. Să-i ajute pe părinţii lor la diferite munci şi să nu le pretindă cheltuieli 
exagerate şi nefolositoare, nici bani pentru călătorii costisitoare; 

§3. Să fie dispuşi a îndeplini cu bucurie eventualele servicii cerute de la ei de 
către părintele paroh; 

§4. Să nu părăsească niciodată teritoriul parohiei fără a-l înştiinţa pe părintele 
paroh ; 

§5. Să consacre zilnic timp suficient pentru meditaţie, pentru lecturi folositoare şi 
pentru studiu; 

§6. Să evite cu multă grijă companiile şi distracţiile ce nu sunt recomandate şi 
care pot deveni periculoase pentru vocaţia lor; 

§7. Să participe zilnic la Sfânta Liturghie, să se împărtăşească cu vrednicie şi să 
îndeplinească programul spiritual specific seminariştilor. 
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CAPITOLUL IV 

 

FUNCŢII ŞI MISIUNI ÎN SEMINAR 

 

Art. 55. Seminariştii sunt egali între ei. Totuşi superiorii vor numi pe unii dintre ei 

în anumite funcţii pentru bunul mers al activităţilor comunitare din seminar. Numirea va fi 
pentru o perioadă de timp determinată, iar cei numiţi trebuie să îndeplinească cu 
conştiinciozitate datoriile lor. 

Art. 56.Magistrul General 

 supraveghează respectarea programului zilnic şi a regulamentului; 

 coordonează activitatea tuturor magiştrilor; 

 veghează la respectarea punctualităţii, disciplinei şi a curăţeniei claselor; 

 dă deşteptarea şi stingerea; 

 le comunică seminariştilor hotărârile luate de conducerea seminarului şi se 
îngrijeşte de punerealor în practică; 

 prezintă superiorilor şi profesorilor propunerile şi sugestiile seminariştilor; 

 anunţă superiorilor cazurile grave sau repetate de încălcare a 
regulamentului;  

Art. 57.Vicemagistrul General 

 colaborează direct cu magistrul general ajutându-l şi înlocuindu-l atunci 
când lipseşte; 

 ţine evidenţa tuturor activităţilor administrative; 

 colaborează cu magistrul general la observarea punctualităţii, a ordinei şi 
disciplinei; 

 supraveghează încuierea uşilor, închiderea ferestrelor şi stingerea 
luminilor din seminar pe timpulnopţii; 

 păstrează şi dispune de cheile care îi sunt încredinţate de superiori; 

 îndeplineşte şi misiunea de magistru al clasei din care face parte (în cazul 
în care magistrul general nu este din aceeaşi clasă); 

Art. 58.Responsabilul de clasă 

 este numit de clasa pe care o reprezintă; 

 colaborează în mod direct şi colegial cu magistrul clasei şi antrenează 
clasa în activităţile propuse de acesta; 

 participă direct la toate acţiunile clasei; 

 propune şi susţine iniţiativele clasei; 

 reprezintă clasa în fata superiorilor şi a profesorilor; 

 are datoria de a supraveghea ordinea, punctualitatea, curăţenia şi 
disciplina din clasă; 

Art. 59.Magistrul pentru fiecare clasă: 

 este ales din clasele superioare; 

 îi iniţiază pe seminarişti în viaţa de seminar; 
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 îi animă prin cuvânt şi exemplu în angajarea generoasa şi trăirea autentică 
a programului şi a regulamentului seminarului; 

 oferă cu disponibilitate plină de bucurie ajutorul celor care îi sunt 
încredinţaţi, căutând să intuiască şi să indice cu solicitudine şi la timpul potrivit o cale de 
rezolvare a problemele lor; 

 participă direct la toate acţiunile clasei; 

 propune şi susţine iniţiativele seminariştilor; 

  reprezintă clasa în faţa superiorilor; 

 are datoria de a supraveghea ordinea, punctualitatea, curăţenia şi 
disciplina din clasa respectivă; 

 face cunoscut superiorilor cazurile de abatere gravă sau repetată de la 
regulament; 

Art. 60.Magistrul de dormitor 

 are datoria de a supraveghea ordinea, aerisirea şi curăţenia în dormitor; 

 are grijă de respectarea programului şi a tăcerii în dormitor; 

 îi avertizează frăţeşte pe cei ce încalcă aceste reguli şi anunţă superiorii în 
caz de nerespectare repetată a regulamentului. 

Art. 61.Ceremonierul 

 organizează şi coordonează acţiunile liturgice solemne din cadrul 
seminarului; 

 pregăteşte şi supraveghează participarea ministranţilor la celebrarea 
Liturghiei; 

 ţine legătura cu părinţii spirituali. 

Art. 62.Capelmaistrul 

 este conducătorul cântărilor liturgice şi festive din cadrul comunităţii şi în 
activitatea sa este îndrumat de profesorul de cantus; 

 supraveghează curăţenia, ordinea şi seriozitatea la cor fiind ajutat de 
organişti, dirijori, solişti şi schola cantorum; 

 întocmeşte programul de cântări pentru celebrările liturgice şi pentru 
celelalte festivităţi, de comun acord cu părintele de serviciu în capelă; 

 face repetiţiile necesare şi are grijă de cărţile şi partiturile necesare 
cântului. 

Art. 63.Sacristanii 

 îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea părintelui spiritual: 

 se îngrijesc de ordinea, curăţenia şi împodobirea capelei şi a sacristiei; 

 pregătesc din timp cele necesare pentru Sfânta Liturghie şi pentru celelalte 
celebrări liturgice; 

 au în grijă obiectele sacre, vesmintele şi cărţile liturgice, agheasmatarele, 
lumânările şi lampa veşnică; 

 supraveghează activitatea seminariştilor de serviciu în capelă. 

 

 

Art. 64.Bibliotecarul 
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 se îngrijeşte de buna organizare a bibliotecii, de inventarierea tuturor 
cărţilor şi publicaţiilor, precum şi de utilizarea lor; 

 răspunde de ordinea şi curăţenia din bibliotecă; 

 întocmeşte programul de funcţionare a bibliotecii de comun acord cu 
superiorii şi veghează la respectarealui; 

 ţine evidenţa cărţilor împrumutate şi se îngrijeşte de restituirea lor; 

 se ocupă de îmbogăţirea inventarului bibliotecii şi în acest scop 
ţinelegătura cu superiorii pentru procurarea de noi cărţi şi publicaţii. 

Art. 65.Animatorii culturali 

 animă şi coordonează activităţile culturale din seminar; 

 organizează întruniri, serbări, piese de teatru, etc., căutând să descopere 
şi să pună în valoare talentele şi capacităţile fiecăruia; 

 pregătesc audiţiile muzicale în colaborare cu responsabilii audio-video. 

Art. 66.Curierul 

 face abonamentele necesare pentru elevi şi profesori şi se îngrijeşte de 
sosirea şi distribuirea lor; 

 răspunde de ordinea, curăţenia şi dotarea cu ziare şi reviste a sălii de 
presă. 

Art. 67.Infirmierii 

 se îngrijesc de bolnavi conform prescrierilor date de medic; 

 comunică părintelui formator şi părintelui spiritual starea sănătăţii 
bolnavilor; 

 răspund de ordinea şi curăţenia în infirmerie. 

Art. 68.Responsabilul pentru distribuirea lenjeriei 

 organizează împreuna cu responsabilii de dormitoare împărţirea lenjeriei 
seminariştilor, conform programului stabilit; 

  se îngrijeşte de înmatricularea lenjeriei. 

Art. 69.Responsabilul sportiv 

 se îngrijeşte de baza sportivă şi de materialul din dotare; 

 organizează jocuri şi concursuri pentru o bună recreere a seminariştilor. 

Art. 70.Ghizii 

 ori de cate ori sunt rugaţi, conduc persoanele care doresc să viziteze 
seminarul, atunci când programul casei o permite; 

 în vederea îndeplinirii acestei misiuni, ei vor fi amabili, politicoşi şi reţinuţi, 
oferind vizitatorilor explicaţiile cuvenite. 

Art. 71.Responsabil mediu 

 se ocupă de spaţiile verzi şi florile din interiorul clădirii şi din curtea 
seminarului; 

 organizează activităţile specifice de întreţinere. 

Art. 72. Superiorii pot încredinţa seminariştilor şi alte funcţii pentru buna 

desfăşurare a vieţii din seminar. Cei cărora li se încredinţează asemenea funcţii, sunt 
rugaţi să le îndeplinească cu responsabilitate. 
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CAPITOLUL V 

 

RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI 

 

Art. 73.Seminaristul poate fi recompensat pentru rezultatele deosebite obţinute la 

învăţătură, pentru participare intensă la diferite activităţi desfăşurate spre binele 

comunităţii, precum şi pentru comportare exemplară prin: 

 evidenţieri la nivelul anului de studiu; 

 premii anuale sau ocazionale; 

 burse. 

Art. 74. Pentru neîndeplinirea obligaţiilor seminariale şi pentru încălcarea 

normelor disciplinare, seminaristului i se aplică următoarele sancţiuni în raport cu 

gravitatea abaterilor săvârşite: 

1. atenţionare; 

2. scăderea notei la purtare; 

3. avertisment scris; 

4. pierderea susţinerii financiare din partea Episcopiei de Iaşi; 

5. transferul într-o altă unitate de învăţământ; 

6. exmatricularea. 

a. Atât la atenţionare cât şi la avertisment se va indica motivul intervenţiei 

disciplinare. 

b. Atenţionarea se hotărăşte şi se aplică de către consiliul profesoral 

seminaristului care nu îşi îndeplineşte obligaţiile în mod conştiincios sau celui care 

săvârşeşte abateri de la regulament. 

c. Scăderea notei la purtare se aplică seminaristului care încalcă normele 

disciplinare ale regulamentului după ce a primit atenţionarea. Nota la purtare se scade 

în funcţie de gravitatea abaterii săvârşite. Dacă greşeala comisă este mai mare, se 

scade nota la purtare şi fără să fi avut loc atenţionarea. În mod automat i se scade un 

punct la purtare celui care copie. 

d. Avertismentul scris se acordă seminaristului care repetă faptele pentru 

care a fost atenţionat sau pentru care i s-a scăzut nota la purtare, sau comite abateri 

grave de la disciplina seminarială. 

e. Pierderea susţinerii financiare din partea Episcopiei de Iaşi se aplică 

pentru o perioadă de timp determinată în următoarele cazuri: 

 refuzul repetat de a se încadra în spiritul şi regulamentul seminarului; 

 fumat şi consumul de alcool, după primul avertisment. 

f. Transferul se decide în următoarele cazuri: 
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 rezultate slabe la învăţătură – trei sau mai multe corigenţe într-un an sau 

media generală anuală mai mică de 700; 

 incapacitatea de a se pregăti pentru o viaţă de celibat; 

 probleme grave de sănătate care fac imposibilă îndeplinirea obligaţiilor 

sacerdotale; 

 plecarea din seminar fără învoire; 

 consum exagerat de alcool – stare de ebrietate; 

 certuri şi neînţelegeri cu ceilalţi seminarişti, îndemn la nesupunere faţă de 

regulament şi dispoziţiile superiorilor, critică distructivă a regulamentului; 

 furt din bunurile seminarului sau ale altora; 

 violenţă, după primul avertisment; 

 lipsă de străduinţă şi zel în formarea umană, intelectuală şi spirituală. 

g. Exmatricularea se aplică: 

 în caz de delict împotriva credinţei sau a castităţii; 

 în caz de scandal public; 

 distribuirea sau consumul de droguri. 

Art. 75. Seminariştii care părăsesc seminarul dintr-un motiv sau altul, sunt rugaţi 

să fie mereu recunoscători pentru educaţia primită şi să o considere ca pe un sprijin real 

pentru trăirea vocaţiei lor creştine. 

Seminariştii care se retrag temporar pentru motive bine întemeiate, în cazul în 

care conducerea seminarului este de acord , au posibilitatea să revină. 

 

OBSERVAŢII FINALE 

 

Prezentul regulament va intra în vigoare şi va avea putere de lege pentru elevii şi 

angajaţii Colegiului Naţional Catolic „Sfântul Iosif”, după aprobarea lui de către Consiliul 

Profesoral al Colegiului şi de către Episcopul romano-catolic de Iaşi. 

Conducerea Colegiului Naţional Catolic „Sfântul Iosif” are obligaţia ca, în cel mai 

scurt timp de la data aprobării, să dispună multiplicarea, difuzarea şi prelucrarea 

prezentului regulament în rândul elevilor, apărinţilor acestora, precum şi a angajaţilor 

colegiului. 

Orice modificare a prezentului Regulament este de competenţa consiliului 

profesoral, cu aprobarea Episcopului diecezan de Iaşi. 
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ANEXĂ 

 

ATRIBUŢIILE DIRECTORULUI 

Extras din OMEdC 4925/08.09.2005, art 16-26. 

 

Art. 18. Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii de învăţământ sunt cele 

prevăzute în Art. 51 şi Art. 109 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările 

ulterioare, Art. 145 aliniatele (1) şi (3) din Legea învăţământului nr.84/1995, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, în actele normative elaborate de Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării, în dispoziţiile inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului 

Bucureşti, precum şi în prezentul regulament şi în regulamentul de ordine interioară. 

Art. 19.  

(1) Directorul este subordonat inspectoratului şcolar judeţean/ al municipiului 

Bucureşti, reprezentat prin inspectorul şcolar general. Fişa postului şi fişa de evaluare 

ale directorului sunt elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 

(2) Directorul beneficiază de indemnizaţie de conducere, conform Art. 

51alineatele (1) şi (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările 

şireglementărilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării. 

(3) Norma didactică de predare a directorului şi/ sau degrevarea de ore a 

acestuia se stabilesc prin fişa postului, în baza normelor metodologice aprobate de 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 

(4) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de inspectorul 

şcolar general. 

(5) Directorul trebuie să manifeste loialitate faţă de şcoală, credibilitate şi 

responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, să încurajeze şi să 

susţină colegii în vederea motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a 

unui climat optim desfăşurării procesului de învăţământ. 

(6) Directorul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică care 

arecompartiment financiar-contabil propriu sau prin care se realizează şi evidenţa 

contabilă sintetică şi analitică şi execuţia bugetară a altor unităţi de învăţământ, este, de 

drept, directorul acestui compartiment. Personalul compartimentului financiar-contabil 

este subordonat directorului şi îşi desfăşoară activitatea conform atribuţiilor stabilite de 

acesta prin fişa postului.  

(7) Directorul are drept de îndrumare şi control asupra activităţii întregului 

personal salariat al unităţii de învăţământ; el colaborează cu personalul cabinetului 

medical şi stomatologic. 

(8) Vizitarea unităţii de învăţământ, asistenţa la ore sau la activităţi extraşcolare, 

efectuate de către persoane din afara unităţii şcolare se face numai cu aprobarea 

directorului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Fac excepţie de la această 

prevedere reprezentanţii instituţiilor cu drept de control asupra şcolii.  

Art. 20. 
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(1) Directorul este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de 

administraţie, în faţa cărora prezintă rapoarte semestriale şi anuale. 

(2) În cazul în care hotărârile acestor organisme încalcă prevederile legale, 

directorul are dreptul să interzică aplicarea lor, informând în acest sens, în termen de 3 

zile, inspectorul şcolar general. 

(3) Directorul numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor examenelor de 

corigenţe, amânări sau diferenţe. Preşedinte al acestor comisii este directorul sau 

directorul adjunct. 

Art. 21. În realizarea funcţiei de conducere, directorul are următoarele atribuţii: 

a) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare pe termen mediu al unităţii 

de învăţământ prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

b) poate lansa proiecte de parteneriat cu şcoli similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone. 

c) emite decizii şi note de serviciu care vizează realizarea obiectivelor politicii 

educaţionale şi de dezvoltare instituţională; 

d) propune inspectorului şcolar general proiectul planului de şcolarizare aprobat 

de consiliul de adminstraţie şi de consiliul profesoral; 

e) numeşte învăţătorii şi diriginţii la clase, la propunerea comisiilor şi catedrelor 

metodice, potrivit principiului continuităţii şi performanţelor educaţionale;  

f) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu; 

g) numeşte echipa de întocmire a orarului unităţii de învăţământ, pe care îl 

verifică şi îl aprobă; 

h) în baza propunerilor primite, numeşte şefii catedrelor şi ai comisiilor metodice, 

ai compartimentelor funcţionale, ai comisiilor şi colectivelor pe domenii şi solicită avizul 

consiliului profesoral cu privire la programele de activitate ale acestora; 

i) propune consiliului profesoral, spre aprobare, cadrele didactice care să facă 

parte din consiliul de administraţie şi solicită consiliului elevilor şi consiliului reprezentativ 

al părinţilor desemnarea unui reprezentant în consiliul de administraţie al unităţii de 

învăţământ; 

j) stabileşte atribuţiile şefilor catedrelor şi ai comisiilor metodice, ai colectivelor pe 

domenii, precum şi responsabilităţile membrilor consiliului de administraţie 

k) vizează fişele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii şi 

contractului colectiv de muncă; 

l) elaborează, cu consultarea şefilor de catedre /comisii metodice, proiectele de 

încadrare pe discipline de învăţământ, urmărind respectarea principiului continuităţii; 

m) asigură, prin şefii catedrelor şi ai comisiilor metodice, aplicarea planului de 

învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor 

şcolare; 

n) elaborează instrumente interne de lucru utilizate în îndrumarea şi controlul 

activităţii; 

o) elaborează instrumente de evaluare a întregii activităţi desfăşurate în unitatea 

de învăţământ, cu avizul consultativ al sindicatelor; 
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p) controlează, cu sprijinul şefilor de catedră, calitatea procesului instructiv-

educativ. În cursul unui an şcolar directorul efectuează cel puţin 120 de asistenţe la ore, 

astfel încât fiecare cadru didactic să fie asistat cel puţin o dată pe an. La asistenţele 

efectuate sau la unele activităţi ale catedrelor, directorul este însoţit, de regulă, de şeful 

de catedră; 

q) monitorizează activitatea de formare continuăa personalui didactic, didactic-

auxiliar şi nedidactic; 

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

atribuţiile acestora sunt precizate în regulamentul de ordine interioară al unităţii de 

învăţământ; 

s) aprobă graficul desfăşurării tezelor semestriale; 

t) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu 

rezultate deosebite, pentru elevii care participă la olimpiade, concursuri şi festivaluri 

naţionale şi internaţionale; 

u) aprobă regulamentele de funcţionare a cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, 

sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ; 

Art. 22. Directorul, în calitate de angajator, are următoarele atribuţii: 

a) încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat şi aprobă 

concediile de odihnă ale personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic; 

b) aprobă concediu fără plată, şi zilele libere plătite, conform Legii nr. 128/1997, 

cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă pentru întregul 

personal şi asigură suplinirea acestuia; 

c) consemnează în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile de la ore ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi alepersonalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

d) atribuie prin decizie internă orele rămase neocupate personalului didactic 

titular, personalului asociat sau cadrelor didactice pensionate, în regim de cumul sau 

plată cu ora; 

e) numeşte şi eliberează din funcţie personalul didactic auxiliar şi nedidactic, 

conform legislaţiei; 

f) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al 

unităţii de învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de 

legislaţia în vigoare. 

Art. 23. Directorul unităţii de învăţământ, în calitate de evaluator, are următoarele 

atribuţii: 

a) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale 

personalului didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, 

conform Art. 112-114 din Legea 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. 

b) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică la inspecţiile 

pentru obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea salariului demerit şi a 

gradaţiilor de merit; 

Art. 24. Directorul unităţii de învăţământ, în calitate de ordonator terţiar de 

credite, răspunde de: 
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a) elaborarea proiectului de buget propriu; 

b) urmărirea modului de încasare a veniturilor; 

c) necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării creditelor bugetare, 

în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

d) integritatea bunurilor aflate în administrare; 

e) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a bilanţurilor 

contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

Art. 25. Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul şcolii şi de 

completarea carnetelor de muncă; 

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

gestionarea actelor de studii;  

c) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificare, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

d) răspunde de utilizarea, păstrarea şi modernizarea bazei materiale a unităţii de 

învăţământ, coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

e) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, precum : sponsorizări, 

donaţii, prestări de servicii, cursuri de reconversie profesională, consultanţă, 

microproducţie, colectarea de materiale, închirieri, taxe etc., şi de lansarea de proiecte 

cu finanţare internă sau externă;  

f) răspunde de corectitudinea încadrării personalului şi de întocmirea, la termen, a 

statelor lunare de plată a drepturilor salariale; 

g) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor aprobareaacelor cheltuieli care 

vizează conservarea patrimoniului, modernizarea bazei materiale, reparaţii, îmbogăţirea 

fondului de carte al bibliotecii, stimularea elevilor capabili de performanţe şcolare, 

precum şi a celor cu situaţie materială precară, din fondurile gestionate de consiliul 

reprezentativ al părinţilor; 

h) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din 

învăţământulobligatoriu, conform prevederilor Legii învăţământului nr.84/1995, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; asigură condiţiile necesare 

profesorilor pentru studierea şi alegerea manualelor pentru elevi; 

i) asigură, prin diriginţi/învăţători, distribuirea carnetelor pentru plata alocaţiei de 

stat pentru copii şi răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare. 

j) răspunde de respectarea normelor de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de 

protecţie civilă şi de pază contra incendiilor.  

k) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

l) aplică sancţiunile prevăzute de prezentul regulament şi de regulamentul de 

ordine interioară pentru abaterile disciplinare săvârşite de elevi. 

Art. 26. Anual, la solicitarea inspectorului şcolar general al inspectoratului şcolar 

judeţean/al municipiului Bucureşti sau a ministrului educaţiei şi cercetării, directorul 
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înaintează un raport general privind starea învăţământului din unitatea de învăţământ pe 

care o conduce. 

 

ATRIBUŢIILE CONSILIULUI PROFESORAL 

Extras din OMEdC 4925/08.09.2005 

 

Art. 29. (1) Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic 

de predare şi de instruire practică, titular şi suplinitor şi are rol de decizie în domeniul 

instructiv-educativ. Personalul didactic auxiliar al unităţii de învăţământ poate participa la 

şedinţele consiliului profesoral, atunci când se discută probleme referitoare la activitatea 

acestuia. 

(2) La şedinţele consiliului profesoral directorul poate invita, în funcţie de tematica 

dezbătută, reprezentanţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor locale sau ai 

partenerilor sociali. 

(3) Consiliul profesoral se întruneşte la începutul şi la sfârşitul fiecărui semestru 

sau ori de câte ori directorul unităţii de învăţământ consideră necesar. 

(4) Consiliul profesoral poate fi convocat în şedinţă extraordinară şi la cererea a 

minimum o treime din numărul membrilor săi. 

(5) Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele 

didactice; absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară.  

(6) Dezbaterile din consiliul profesoral sunt consemnate într-un registru special de 

procese – verbale, de către secretarul acestui consiliu, numit de directorul unităţii de 

învăţământ. 

Art. 30. Consiliul profesoral are următoarele atribuţii: 

a) dezbate şi aprobă proiectul planului de dezvoltare pe termen mediu al unităţii 

de învăţământ, prezentat de director; 

b) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate şi programele semestriale, precum şi 

planul anual de activitate ; 

c) alege cadrele didactice care fac parte din consiliul de administraţie;  

d) propune directorului componenţa comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de 

învăţământ; 

e) validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de 

diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şi 

corigenţe; 

f) numeşte comisiile de cercetare a faptelor ce pot constitui abateri disciplinare, 

săvârşite de personalul didactic de predare şi didactic auxiliar, conform dispoziţiilor Art. 

119 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare;  

g) stabileşte sancţiuni disciplinare, pe baza raportului comisiei de cercetare, 

pentru personalul didactic de predare şi instruire practică, personalul didactic auxiliar, 

conform prevederilorLegii nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, 

prezentului regulament şi regulamentului de ordine interioară. 

h) decide asupra aplicării sancţiunilor disciplinare pentru elevi;  
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i) decide asupra acordării recompenselor pentru elevi, personal didactic de 

predare şi instruire practică şi personal didactic auxiliar, conform Legii nr. 128/1997, cu 

modificările şi completările ulterioare, prezentului regulament şi regulamentului de ordine 

interioară; 

j) validează notele la purtare mai mici de 7;  

k) stabileşte, prin vot, disciplinele opţionale care se predau în şcoală; 

l) aprobă proiectul planului de şcolarizare; 

m) aprobă proiectele curriculare care se dezvoltă în şcoală; 

n)formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic de 

predare şi de instruire practică care solicită acordarea salariului sau a gradaţiei de merit, 

pe baza raportului de autoevaluare a activităţii desfăşurate; 

o) aprobă regulamentul de ordine interioară al unităţii de învăţământ, elaborat 

împreună cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale din respectiva unitate, în şedinţă 

extraordinară la care participă şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic. 

Art. 31. (1) Şedinţele consiliului profesoral al unităţii de învăţământ se constituie 

legal în prezenţa a 2/3 din numărul total al membrilor. 

(2) Hotărârile se iau prin vot, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al 

membrilor şi sunt obligatorii pentru întregul personal al unităţii de învăţământ. 

 

ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Extras din OMEdC 4925/08.09.2005 

 

Art. 32. (1) Consiliul de administraţie funcţionează conform prevederilor Art. 145 

alin.(3) şi (4) din Legea învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale prezentului regulament. 

(2) Consiliul de administraţie are rol de decizie în domeniul administrativ. 

Art. 33.Atribuţiile consiliului de adminsitraţie sunt: 

a) asigură respectarea prevederilor Legii învăţământului nr.84/1995, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 128/1997, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale actelor normative emise de Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

şi ale deciziilor inspectorului şcolar general al inspectoratului şcolar judeţean/al 

municipiului Bucureşti; 

b) elaborează strategia educaţională pe termen scurt; 

c) elaborează regulamentul de ordine interioară al unităţii de învăţământ, 

împreună cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale din unitatea de învăţământ; 

d) elaborează, împreună cu sindicatele, fişele şi criteriile de evaluare specifice 

unităţii de învăţământ pentru personalul nedidactic, în vederea acordării calificativelor 

anuale, primelor lunare şi salariilor de merit; 

e) stabileşte calificative anuale pentru întregul personal pe baza propunerilor 

şefilor catedrelor/comisiilor metodice; 
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f) aprobă, la propunerea directorului, acordarea salariului de merit pentru 

personalul didactic şi pentru ceilalţi membri ai colectivului. Pentru personalul didactic de 

predare şi de instruire practică, aprobarea se acordă pe baza aprecierilor sintetice ale 

consiliului profesoral şi cu respectarea metodologiei specifice; 

g) stabileşte acordarea premiilor lunare pentru personalul unităţii de învăţământ; 

h) stabileşte perioadele concediului de odihnă pe baza cererilor individuale scrise 

ale personalului unităţii de învăţământ, a propunerilor directorului şi în urma consultării 

sindicatelor; 

i) stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor de lucru din unitatea de 

învăţământ; 

j) controlează periodic parcurgerea materiei şi evaluarea ritmică a elevilor, 

solicitând rapoarte sintetice din partea şefilor de catedre/comisii metodice; 

k) aprobă acordarea burselor şcolare conform legislaţiei în vigoare; 

l) analizează şi propune spre aprobarea inspectoratului şcolar judeţean/al 

municipiului Bucureşti proiectul planului anual de venituri şi cheltuieli întocmit de director 

şi contabilul şef, pe baza solicitărilor şefilor catedrelor/comisiilor metodice şi ale 

compartimentelor funcţionale; 

m) hotărăşte strategia de realizare şi gestionare a resurselor financiare 

extrabugetare conform legislaţiei în vigoare. 

Art. 34. Membrii consiliului de administraţie coordonează şi răspund de domenii 

de activitate, pe baza delegării de sarcini realizate de director. 

Art. 35. (1) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ este format, potrivit 

legii, din 5-11 membri, între care: 

a) directorul unităţii de învăţământ; 

b) directorul adjunct/directorii adjuncţi; 

c) contabilul-şef; 

d) cadre didactice alese de consiliul profesoral; 

e) reprezentanţi ai părinţilor, ai administraţiei publice locale, ai consiliului elevilor 

din licee şi şcoli postliceale, 

f) reprezentanţi ai agenţilor economici care asigură baza materială pentru 

practică, după caz. 

(2) Personalul didactic de predare şi de instruire practică, din componenţa 

consiliului de administraţie este ales de consiliul profesoral, la propunerea directorului 

sau a celorlalţi membri ai acestuia, dintre cadrele didactice care au calităţi manageriale 

şiperformanţe profesionale deosebite. 

(3) Preşedintele consiliului de administraţie este directorul unităţii de învăţământ. 

(4) La şedinţele consiliului de adminsitraţie în care se dezbat probleme ale 

elevilor sunt invitaţi şi reprezentanţi ai acestora. 

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

liderul sindical din unitatea de învăţământ. Punctul de vedere al liderului sindical 

semenţionează în procesul verbal al şedinţei. 
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(6) În funcţie de problematica discutată, directorul poate invita la şedinţa 

consiliului de administraţie şi alţi reprezentanţi ai administraţiei publice locale, ai 

agenţilor economici, cu rol de observatori. 

(7) Secretarul consiliului de administraţie este numit de director dintre membrii 

acestuia, având atribuţia de a consemna, într-un registru special, procesele-verbale ale 

şedinţelor. 

Art. 36. (1) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori 

consideră necesar directorul sau o treime din membrii acestuia şi este legal constituit în 

prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi. 

 (2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau prin vot deschis, cu jumătate plus 

unu din numărul membrilor componenţi ai acestuia. 

 

ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR 

ŞI NEDIDACTIC 

Extras din OMEdC 4925/08.09.2005 

 

Art.86. (1) Compartimentul de secretariat este subordonat directorului unităţii de 

învăţământ.  

(2) Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul unităţii de 

învăţământ şi pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de 

director.  

(3) Secretariatul asigură permanenţa pe întreaga perioadă de desfăşurare a 

orelor de curs.  

(4) Secretarul aduce condica în cancelarie şi o ia la sfârşitul orelor. Secretarul 

descuie şi încuie fişetul, în care se păstrează cataloagele, la începutul/ terminarea 

orelor, după ce a verificat, împreună cu profesorul/ învăţătorul de serviciu, existenţa 

tuturor cataloagelor.  

(5) Secretarul completează fişele matricole, cataloagele de corigenţă şi se ocupă 

de arhivarea tuturor documentelor şcolare.  

(6) În perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se păstrează la secretariat.  

(7) Procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se fac în conformitate cu 

reglementările stabilite prin ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării.  

(8) Procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii se fac în 

conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi 

al documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar”, aprobat prin ordinul 

Ministrului Educaţiei şi Cercetării.  

(9) Evidenţa, selecţionarea, păstrarea şi depunerea documentelor şcolare la 

Arhivele Naţionale, după expirarea termenelor de păstrare stabilite prin Indicatorul 

termenelor de păstrare, aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării, se fac în 

conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr.16 din 2 aprilie 1996.  

Art.87. (1) Serviciul de contabilitate este subordonat directorului unităţii de 

învăţământ.  
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(2) Serviciul de contabilitate al unităţii de învăţământ şi cel al centrului de execuţie 

bugetară, acolo unde este cazul, subordonat directorului-ordonator terţiar de credite, 

asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar-contabile a 

unităţii de învăţământ, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  

(3) Contabilitatea îndeplineşte orice sarcini financiar-contabile încredinţate de 

director sau stipulate expres în acte normative.  

Art.88. (1) Serviciul de administraţie este subordonat directorului unităţii de 

învăţământ.  

(2) Administratorul îşi desfăşoară activitatea sub conducerea directorului, 

răspunde de gestionarea şi de întreţinerea bazei materiale a unităţii de învăţământ, 

coordonează activitatea personalului administrativ de întreţinere şi curăţenie (mecanici, 

paznici, portari, magazineri, muncitori, gestionari, personalul de cantină, internat şi de 

aprovizionare).  

(3) Întregul inventar mobil şi imobil al unităţii de învăţământ se trece în registrul 

inventar al acesteia şi în evidenţele contabile. Schimbarea destinaţiei bunurilor ce 

aparţin unităţii de învăţământ se poate face numai cu îndeplinirea formelor legale.  

(4) Programul personalului de îngrijire se stabileşte de către administrator, potrivit 

nevoilor unităţii de învăţământ şi se aprobă de director.  

(5) Administratorul stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În 

funcţie de nevoile unităţii de învăţământ, directorul poate schimba aceste sectoare.  

(6) Administratorul nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât în 

cele necesare unităţii de învăţământ.  

Art.89. (1) Bibliotecarul este subordonat directorului unităţii de învăţământ.  

(2) Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, asigură funcţionarea acesteia 

şi este interesat de completarea raţională a fondului de publicaţii.  

(3) Activităţile de bază ale bibliotecarului sunt:  

a) îndrumă lectura şi studiul şi ajută la elaborarea lucrărilor elevilor, punând la 

dispoziţia acestora instrumente de informare, respectiv fişiere, cataloage, liste 

bibliografice etc., care să le înlesnească o orientare rapidă în colecţiile bibliotecii;  

b) sprijină informarea şi documentarea rapidă a personalului didactic;  

c) participă la toate cursurile specifice de formare continuă.  

(4) Bibliotecarul organizează sau participă la organizarea de acţiuni specifice: 

lansare de carte, întâlniri literare, simpozioane, vitrine şi expoziţii de cărţi, standuri de 

noutăţi sau de colecţii de cărţi, prezentări de manuale opţionale etc.  

Art.90. (1) Laborantul, informaticianul, programatorul, tehnicianul, pedagogul şi 

profesorul documentarist sunt subordonaţi directorului unităţii de învăţământ.  

(2) Atribuţiile fiecărei funcţii de la alineatul (1) sunt menţionate în fişele de post 

aprobate de director. 


