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TITLUL I: Dispoziţii generale 

CAPITOLUL I: Cadrul de reglementare 

Art.  1 (1) Seminarul  Teologic Ortodox  „Chesarie Episcopul” din Buzău se organizează şi

funcţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, ale Regulamentul - cadru de

organizare iș  func ionareț  a unită ilorț  de învă ământț  preuniversitar, ale propriului regulament de

organizare şi funcţionare şi ale regulamentului intern.

(2)  În  baza  regulamentului-cadru,  a  actelor  normative  şi/sau  administrative  cu  caracter

normativ care reglementează drepturile şi obligaţiile beneficiarilor primari ai educaţiei şi ale

personalului  din  unităţile  de  învăţământ,  precum  şi  a  contractelor  colective  de  muncă

aplicabile,  Seminarul  Teologic  Ortodox  „Chesarie  Episcopul” din Buzău  îşi  elaborează

propriul regulament de organizare şi funcţionare, în conformitate cu:

 Constitu ia României;ț

 Legea educa ieiț  na ionale nr.1/2011, cu modificările i completările ulterioare;ț ș

 O.M.E.C. Nr. 5447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare

iș  func ionareț  a unită ilorț  de învă ământț  preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial nr.

827/09.09.2020;

 Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Seminariilor Teologice Ortodoxe în

Patriarhia Română;

 OME 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a

consiliului  de  administraţie  din  unităţile  de învăţământ preuniversitar  (publicată  în

Monitorul Oficial Nr. 887 din 15.IX.2021)

 OMENC  Nr.  4.742/10.08.2016  pentru  aprobarea  Statutului  Elevului,  publicat  înȘ

Monitorul Oficial Nr. 645 din 23 august 2016

 Ordinul nr. 6134/2016 privind interzicerea segregării colare în unită ile de învă ământș ț ț

preuniversitar,  publicat  în  Monitorul  Oficial,  Partea  I  nr.  27  din  10  ianuarie  2017

https://lege5.ro/ ;

 Legea  nr.  29/2010  pentru  modificarea  i  completarea  Legii  nr.  35/2007  privindș

cre terea ș SIGURAN EIȚ  în unită ile de învă ământ;ț ț

 Hotărârea nr. 128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condi iilor de dezvoltareț

fizică i morală a elevilor i studen ilor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 92ș ș ț

din 08 aprilie 1994;

 Adresa  MEC  Nr.  10074/11.09.2021  -  Planul National Comun de Ac iuneț  pentru

cre terea  gradului  de  siguran ă  a  elevilor  i  personalului  didactic  i  prevenireaș ț ș ș

delincven ei  juvenile  în  incinta  i  în  zonele  adiacente  unită ilor  de  învă ământț ș ț ț

preuniversitar, aprobat cu numerele 122263/08.09.2020 (Ministerul Lucrărilor Publice,
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Dezvoltării iș  Administra iei),ț  10044/08.09.2020 (Ministrul Educa iei)ț  iș

112708/20.08.2020 (Ministerul Afacerilor Interne)

 O.U.G. Nr.  141/2020  a  Guvernului  României,  din  19  august  2020,  publicată  în

Monitorul Oficial Nr. 767 din 21 august 2020 privind instituirea unor măsuri pentru

buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii

educaţiei naţionale nr. 1/2011

 O.M.E.C.  Nr. 5545/10/09/2020 pentru aprobarea Metodologiei -  cadru privind

desfă urarea  activită ilor  didactice  prin  intermediul  tehnologiei  i  alș ț ș  internetului,

precum i pentruș  prelucrarea datelor cu caracter personal, publicat în Monitorul Oficial

din nr. 837 din 11 septembrie 2020

 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005

privind asigurarea calităţii educaţiei, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 334 din

13 aprilie 2006, cu modificările i ș  completările ulterioare;

 Legea nr. 53/ 2003  –  Codul  muncii, publicată  în  Monitorul  Oficial nr.  72  din  5

februarie  2003, cu modificările i  ș  completările ulterioare

(https://www.codulmuncii.eu/);

 Structura anului colarș  2021-2022, aprobata prin OME nr. 3.243 din 5 februarie 2021,

publicat în  Monitorul Oficial nr. 156 din 16 februarie 2021;

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

activită ii  în  cadrul  unită ilor/institu iilor  de  învă ământ  în  condi ii  de  siguran ăț ț ț ț ț ț

epidemiologică  pentru  prevenirea îmbolnăvirilor  cu virusul  SARS-CoV-2 (GHIDUL

M.E.C. privind  organizarea  i  desfă urarea  activită ilor  în  cadrul  unită ilor  deș ș ț ț

învă ământț  vocational pentru anul colar 2020-2021, în contextul epidemiei de COVID-ș

19), modificat i completat prin Ordin comun al Ministerului Educa ieiș ț  Nr. 5.196 din 3

septembrie 2021 i al Ministerului Sănătă ii Nr. 1.756 din 3 septembrie 2021 publicat înș ț

Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 848/6.IX.2021

 Ordinul  Ministerului  Sănătă ii  nr.  1456/2020  din  25  august  2020  pentru  aprobareaț

Normelor  de  igienă  din  unităţile  pentru  ocrotirea,  educarea,  instruirea,  odihna  şi

recreerea copiilor  şi  tinerilor,  Publicat  în Monitorul Oficial,  Partea I nr. 787 din 28

august 2020.

(3)  Regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  a  Seminarului  Teologic  Ortodox  „Chesarie

Episcopul” din Buzău (ROI) conţine reglementări cu caracter general, precum şi reglementări

specifice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3)  Proiectul  regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  (ROI)  este  elaborat  de  către  un

colectiv  de lucru,  numit  prin hotărârea  consiliului  de administraţie,  coordonat  de un cadru
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didactic.  Din  colectivul  de  lucru,  fac  parte  şi  reprezentanţi  ai  organizaţiilor  sindicale,  ai

părinţilor  şi  ai  elevilor  desemnaţi  de către  consiliul  reprezentativ  al  părinţilor,  respectiv  de

consiliul şcolar al elevilor. 

(4)  Proiectul  regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  (ROI),  precum  şi  modificările

ulterioare ale acestuia se supun spre dezbatere în consiliul reprezentativ al părinţilor (CRP), în

consiliul şcolar al elevilor şi în Consiliul Profesoral (CP), la care participă cu drept de vot şi

personalul didactic auxiliar şi nedidactic. 

(5)  Regulamentul  de organizare  şi  funcţionare  (ROI),  precum şi modificările  ulterioare  ale

acestuia se aprobă, prin hotărâre, de către Consiliul de Administraţie (CA) (cu 2/3 din voturile

membrilor, la care va participa, obligatoriu, pre edintele Consiliului Reprezentativ al Părin ilorș ț

(CRP)  (cu  drept  de  vot),  precum  i  pre edintele  Consiliului  colar  al  Elevilor  (C E)  (caș ș Ș Ș

observator, fără drept de vot).

(6)  După  aprobare,  regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  (ROI)  se  înregistrează  la

secretariatul  unităţii.  Pentru  aducerea  la  cunoştinţa  personalului  unităţii  de  învăţământ,  a

părinţilor şi a elevilor se afişează pe site-ul unităţii de învăţământ.

Art. 2. Prevederile prezentului regulament urmăresc asigurarea unui cadru optim desfăşurării

întregului  proces  instructiv-educativ  /  formării,  dezvoltării  şi  cultivării  virtuţilor  creştine în

Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău, în conformitate cu prevederile

legale şi cu profilul vocaţional al şcolii, precum i a unui climat de securitate pentru to i ceiș ț

implica i.ț

Art. 3. (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare (ROI)  va fi adus la cunoştinţa elevilor şi

părinţilor lor în mod direct de către diriginţi în cadrul şedinţelor convocate în acest scop. 

(2) El poate fi consultat şi pe pagina web www.seminarulteologicbuzau.ro 

Art. 4. Respectarea regulamentul de organizare şi funcţionare (ROI) este obligatorie pentru

personalul  (didactic,  didactic  auxiliar,  nedidactic)  Seminarului  Teologic  Ortodox  „Chesarie

Episcopul” Buzău, precum şi pentru elevii şi părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.

CAPITOLUL II: Principii de organizare specifice învăţământului teologic vocaţional

preuniversitar şi finalităţile învăţământului 

Art.  5 (1)  Seminarul  Teologic  Ortodox  „Chesarie  Episcopul” din  Buzău  se  organizează  şi

funcţionează pe baza principiilor stabilite în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,

cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Conducerea Seminarului Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău îşi fundamentează

deciziile  pe  dialog  şi  consultare,  promovând  participarea  părinţilor  la  viaţa  şcolii,  respectând

dreptul  la  opinie  al  elevului  şi  asigurând  transparenţa  deciziilor  şi  a  rezultatelor,  printr-o

comunicare periodică, adecvată a acestora.
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(3)  Seminarul  Teologic  Ortodox  „Chesarie  Episcopul” din Buzău  funcţionează  independent  de

orice ingerinţe politice, în incinta acestuia fiind interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni

politice,  organizarea  şi  desfăşurarea  activităţilor  de  natură  politică,  precum  şi  orice  formă  de

activitate  care  încalcă  normele  de  conduită  morală  şi  convieţuire  socială,  care  pun  în  pericol

sănătatea, integritatea fizică sau psihică a elevilor sau a personalului din unitate.

(4) Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău este cadrul în care se încurajează

dezvoltarea personalităţii umane, cunoaşterea, înţelegerea şi respectarea regulilor morale creştine.

TITLUL II: Organizarea unităţii de învăţământ 

CAPITOLUL I: Organizarea institu ieiț

Art. 6 (1)  Seminarul Teologic Ortodox  „Chesarie Episcopul” din Buzău  face parte din reţeaua

şcolară naţională, care s-a constituit în conformitate cu prevederile legale.

(2)  Seminarul  Teologic Ortodox  „Chesarie  Episcopul” din Buzău este o unitate  de învăţământ

preuniversitar cu personalitate juridică (PJ).

(3) Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău are conducere, personal şi buget

proprii, întocmeşte situaţiile financiare, dispunând, în limitele şi condiţiile prevăzute de legislaţia în

vigoare, de autonomie instituţională şi decizională. 

(4)  Seminarul  Teologic  Ortodox  „Chesarie  Episcopul” din  Buzău  are  în  componenţa  sa  două

structuri  şcolare arondate,  fără personalitate  juridică,  a căror activitate  se desfăşoară într-un alt

imobil – Grădini a cu Program Normal „ț Cuvioasa Parascheva” din Buzău şi Grădini a cu Programț

Normal „Căsu a Piticilor” ț din Buzău.

Art. 7 (1) Structurile şcolare arondate Seminarului Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din

Buzău  şcolarizează  în  învăţământul  preşcolar,  cu  prioritate,  în  limita  planului  de  şcolarizare

aprobat,  copiii  care  au domiciliul  în  circumscripţia  şcolară  a  unităţii  de învăţământ  respective.

Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui sau a reprezentantului legal. 

(2) Părintele sau reprezentantul legal are dreptul de a solicita şcolarizarea copilului la o altă unitate

de învăţământ decât cea la care domiciliul său este arondat. Înscrierea se face în urma unei solicitări

scrise din partea părintelui, tutorelui sau reprezentantului legal şi se aprobă de către consiliul de

administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită înscrierea, în limita planului de şcolarizare

aprobat,  după asigurarea şcolarizării  elevilor  din circumscripţia  şcolară a unităţii  de învăţământ

respective.

Art. 8 (1) Perimetrul colii cuprinde următoarele spa ii:ș ț

- săli de clasă;

- paraclisul colii;ș

- biblioteca;
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- laboratorul de informatică;

- birourile;

- cancelaria;

- dormitoarele;

- laboratorul de fizică-chimie-biologie;

- blocul alimentar (sufrageria, bucătăria, magaziile de alimente i materiale- exterioare iș ș

interioare);

- centrala termică;

- utilită ile;ț

- terenul de sport;

- sălile de grupă;

- locurile de joacă.

(2)  Tot  ca  perimetru  al  colii  sunt  considerate:  aleea,  catedrala,  paraclisul  elevilor  din  incintaș

centrului eparhial i curtea  colii.ș ș

CAPITOLUL II: Organizarea programului şcolar 

Art. 9 (1) Anul şcolar începe la 1 septembrie  şi se încheie la 31 august din anul calendaristic

următor. 

(2)  Structura  anului  şcolar,  respectiv  perioadele  de  desfăşurare  a  cursurilor,  a  vacanţelor  şi  a

sesiunilor  de  evaluări,  examene  şi  concursuri  naţionale  se  stabilesc  prin  ordin  al  ministrului

educaţiei  şi  cercetării  (Structura anului  colarș  2022-2023, aprobata prin OME nr.  3.505 din 31

martie 2022, publicat în  Monitorul Oficial nr. 326 din 04 aprilie 2022). 

(3)  În  situaţii  obiective,  cum  ar  fi  epidemii,  intemperii,  calamităţi,  alte  situaţii  excepţionale,

cursurile şcolare faţă în faţă pot fi suspendate pe o perioadă determinată, potrivit reglementărilor

aplicabile. 

(4) Suspendarea cursurilor se poate face, după caz: conform O.M.E.C. Nr. 5447/31.08.2020 privind

aprobarea  Regulamentului  -  cadru  de  organizare iș  func ionareț  a unită ilorț  de învă ământț

preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial nr. 827/09.09.2020 / conform Ordinului comun pentru

aprobarea  măsurilor  de organizare  a  activită ii  în  cadrul  unită ilor/institu iilor  de  învă ământ  înț ț ț ț

condi ii de siguran ă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 ț ț al

Ministerului Educa ieiț  Nr. 5.196 din 3 septembrie 2021 i al Ministerului Sănătă ii Nr. 1.756 din 3ș ț

septembrie 2021 publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 848/6.IX.2021

Art. 10 (1) În perioada vacanţelor, în unităţile de învăţământ cu nivel preşcolar - Structurile şcolare

arondate  Seminarului  Teologic  Ortodox  „Chesarie  Episcopul” (Grădini a  cu  Program  Normalț
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„Cuvioasa Parascheva” din Buzău şi Grădini a cu Program Normal „ț Căsu a Piticilor” ț din Buzău)

se pot organiza activităţi educative cu copiii, cu avizul direcţiei de sănătate publică. 

(2) În vederea participării  la activităţile educative menţionate la alin. (1), părinţii  şi unitatea de

învăţământ  încheie  pentru  perioada  respectivă  contract  educaţional  conform  anexei  la

Regulamentul  -  cadru  de  organizare iș  func ionareț  a unită ilorț  de învă ământț  preuniversitar,

publicat în Monitorul Oficial nr. 827/09.09.2020 

Art. 11 (1) Seminarul Teologic Ortodox  „Chesarie Episcopul” din Buzău colarizează elevi înș

învă ământul liceal, filieră voca ională, profil teologic,  nivel secundar: a) ciclul inferior IX-X, b)ț ț

ciclul superior XI-XII;

(2) Cursurile se organizează în forma de învăţământ cu frecvenţă, program de zi.

(3) Ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră; la începutul iș

finalul programului se roste te rugăciunea.ș

(4) În situaţii speciale, cum ar fi epidemii, intemperii,  calamităţi,  alte situaţii excepţionale, pe o

perioadă determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi modificată, la propunerea motivată

a  directorului  Seminarul  Teologic  Ortodox  „Chesarie  Episcopul” din  Buzău,  în  baza  hotărârii

consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu informarea Inspectoratului colar Jude ean.Ș ț

CAPITOLUL III: Formaţiunile de studiu 

Art. 12 În Seminarul Teologic Ortodox  „Chesarie Episcopul” din Buzău formaţiunile de studiu

cuprind  clase  sau  ani  de  studiu  şi  se  constituie,  la  propunerea  directorului,  prin  hotărâre  a

consiliului de administraţie, conform prevederilor legale.

TITLUL III: Managementul unităţilor de învăţământ 

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale 

Art. 13 (1) Managementul în Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău este

asigurat în conformitate cu prevederile legale. 

(2)  Seminarul  Teologic  Ortodox  „Chesarie  Episcopul” din Buzău este  condus de  consiliul  de

administraţie i de director, după caz. ș

(3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea Seminarului Teologic Ortodox „Chesarie

Episcopul” din Buzău se consultă, după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral,

personalul  didactic  auxiliar,  personalul  nedidactic,  reprezentanţii  organizaţiilor  sindicale  afiliate

federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care

au membri în unitate, consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia părinţilor, consiliul şcolar al

elevilor,  sucursalele  asociaţiilor  reprezentative  ale  elevilor,  acolo  unde  este  cazul,  autorităţile

administraţiei publice locale, precum şi cu reprezentanţii Arhiepiscopiei. 
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Art. 14 Consultanţa şi asistenţa juridică pentru Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul”

din Buzău se asigură, la cererea directorului, de către inspectoratul şcolar, prin consilierul juridic. 

CAPITOLUL II: Consiliul de administraţie

Art. 15 (1) Consiliul de administraţie  este organ de conducere al Seminarului Teologic Ortodox

„Chesarie Episcopul” din Buzău. 

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

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ, aprobată prin

OMEN nr.  4.619/2014  (publicată  în  Monitorul  Oficial  Nr.  696/23.09.2014),  modificată  iș

completată  prin OMEN nr.  3160/2017 (publicată  în  Monitorul  Oficial  Nr.  112 din 9 februarie

2017);

(3) Directorul Seminarului Teologic Ortodox  „Chesarie Episcopul” din Buzău este preşedintele

consiliului de administraţie.

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

reprezentanţi ai părinţilor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ;

(5)  În  situaţii  obiective,  cum  ar  fi  calamităţi,  intemperii,  epidemii,  pandemii,  alte  situaţii

excepţionale,  şedinţele  consiliului  de  administraţie  se  pot  desfăşura  on-line,  prin  mijloace

electronice de comunicare, în sistem de videoconferinţă.

Art. 16 (1) La şedinţele consiliului de administraţie participă, de drept, cu statut de observatori,

reprezentanţii  organizaţiilor  sindicale  reprezentative  la  nivel  de  sector  de  activitate  învăţământ

preuniversitar din unitatea de învăţământ. 

(2)  Reprezentantul  elevilor  din  Seminarul  Teologic  Ortodox  „Chesarie  Episcopul” din Buzău

participă la toate şedinţele consiliului de administraţie, având statut permanent, cu drept de vot,

conform procedurii de alegere a elevului reprezentant în consiliul de administraţie al unităţilor de

învăţământ preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei. 

CAPITOLUL III: Directorul 

Art. 17 (1) Directorul Seminarului Teologic Ortodox  „Chesarie Episcopul” din Buzău exercită

conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

(2) Funcţia de director în Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău se ocupă,

conform legii,  prin  concurs,  care  se  organizează  conform metodologiei  aprobate  prin  ordin  al

ministrului educaţiei şi cercetării. Pentru depunerea candidaturii în vederea participării la concurs

este nevoie de ob inere a binecuvântării ierarhului.ț

CAPITOLUL IV: Tipul şi conţinutul documentelor manageriale 

Art. 18 Pentru optimizarea managementului unităţii de învăţământ, conducerea acesteia elaborează

documente  manageriale,  astfel:  a)  documente  de  diagnoză;  b)  documente  de  prognoză;  c)

documente de evidenţă.
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TITLUL IV: Personalul unităţilor de învăţământ 

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale 

Art. 19 (1) În Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău personalul este format

din personal didactic de conducere, didactic de predare şi de instruire practică, didactic auxiliar şi

personal nedidactic. 

(2)  Selecţia  personalului  didactic,  a  celui  didactic  auxiliar  şi  a  celui  nedidactic  din  Seminarul

Teologic Ortodox  „Chesarie Episcopul” din Buzău se face conform normelor specifice fiecărei

categorii de personal. 

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

Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău i în ș Structurile şcolare arondate Seminarului

Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” (Grădini a cu Program Normal „ț Cuvioasa Parascheva”

din  Buzău  şi  Grădini a  cu  Program  Normal  „ț Căsu a  Piticilor”  ț din  Buzău)  se  realizează  prin

încheierea  contractului  individual  de  muncă cu  unitatea  de  învăţământ,  prin  reprezentantul  său

legal. 

Art.  20 (1)  Drepturile  şi  obligaţiile  personalului  din  Seminarul  Teologic  Ortodox  „Chesarie

Episcopul” din Buzău i din ș Structurile şcolare arondate Seminarului Teologic Ortodox „Chesarie

Episcopul” (Grădini a  cu  Program Normal  „ț Cuvioasa Parascheva”  din  Buzău  şi  Grădini a  cuț

Program Normal „Căsu a Piticilor” ț din Buzău) sunt reglementate de legislaţia în vigoare.

(2) Personalul trebuie să îndeplinească condiţiile de studii cerute pentru postul ocupat şi să fie apt

din punct de vedere medical. 

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

transmită copiilor/elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil. 

(4) Personalului îi este interzis să desfăşoare şi să încurajeze acţiuni de natură să afecteze imaginea

publică a copilului/elevului şi viaţa intimă, privată sau familială a acestuia sau ale celorlalţi salariaţi

din unitate. 

(5) Personalului îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau

emoţional copiii/elevii şi/sau colegii. 

(6) Personalul  are obligaţia  de a veghea la  siguranţa copiilor/elevilor,  pe parcursul desfăşurării

programului şcolar şi a activităţilor şcolare, extracurriculare/extraşcolare. 

(7)  Personalul  are  obligaţia  să  sesizeze,  după  caz,  instituţiile  publice  de  asistenţă

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

legătură cu orice încălcări ale drepturilor copiilor/elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le

afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică.
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Art. 21 (1) Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele

de funcţii şi prin proiectul de încadrare ale Seminarului Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul”

din Buzău. 

(2) Prin organigrama unităţii se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, organismele

consultative,  comisiile  şi  celelalte  colective  de  lucru,  compartimentele  de  specialitate  sau  alte

structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare. 

(3)  Organigrama  se  propune  de  către  directorul  Seminarului  Teologic  Ortodox  „Chesarie

Episcopul” din Buzău la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de către consiliul de administraţie şi

se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ 

Art. 22 Coordonarea activităţii structurilor Seminarului Teologic Ortodox  „Chesarie Episcopul”

din Buzău se realizează de către un coordonator numit, de regulă, dintre cadrele didactice titulare,

prin hotărâre a consiliului de administraţie, la propunerea directorului. 

Art. 23 Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este organizat în compartimente de specialitate

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

Art. 24 La nivelul Seminarului Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău funcţionează,

de regulă, următoarele compartimente/servicii de specialitate: secretariat, financiar, administrativ,

precum şi alte compartimente sau servicii, potrivit legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL II: Personalul didactic 

Art.  25 Personalul  didactic  are  drepturile  şi  obligaţiile  prevăzute  de legislaţia  în  vigoare şi  de

contractele colective de muncă aplicabile. 

Art. 26 (1) Pentru încadrarea şi menţinerea în funcţie, personalul didactic are obligaţia să prezinte

un certificat  medical,  eliberat  pe un formular  specific,  aprobat  prin ordin comun al  ministrului

educaţiei  şi  cercetării  şi  ministrului  sănătăţii,  precum  şi  faptul  că  este  apt  pentru  a  lucra  în

colectivităţile de tineri;

(2) Personalul didactic are obligaţia:

- Să participe la activităţi de formare continuă, în condiţiile legii. 

- Să respecte programul de lucru al tuturor compartimentelor din colegiu, serviciul pe şcoală,

orarul şi toate obligaţiile care-i revin prin fişa postului; întârzierile repetate de la orele de

curs se consemnează în condica de prezenţă de către director şi sunt considerate abateri

disciplinare;

- Să protejeze catalogul în timpul orei de curs; în situaţiile în care se constată modificarea

notelor  sau  absenţelor  de  către  un  elev  în  timpul  unei  ore  de  curs,  se  aplică  sancţiuni

disciplinare  atât  cadrului  didactic  care  a  favorizat  acest  fapt  din  neatenţie  sau  cu  bună

ştiinţă, cât şi elevului;
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- Să anunţe scretariatul şcolii sau directorul absenţa de la cursuri din motive medicale, pentru

a se lua măsuri de suplinire; certificatul medical va fi adus în termenul legal necesar plăţii;

- Să asigure suplinirea orelor cu profesor un cadre didactice de specialitate, atunci când din

motive obiective nu pot veni la coală pentru a sus ine orele de curs ;ș ț

- Să  se  îmbrace  decent,  să  aibă  o  ţinută  morală  demnă,  să-şi  respecte  toţi  partenerii

educaţionali, să folosească serviciile instituţiei numai pentru activitatea colară;ș

- Să manifeste  respect faţă de elevi şi fa ă de familiile acestora (să nu folosească cuvinteț

jignitoare, să fie calm şi receptiv la nevoile educative ale elevilor, să creeze şi să menţină o

atmosferă plăcută în timpul orelor de curs, să nu ţipe sau să se manifeste agresiv faţă de

întreaga clasă sau fa ă de un anumit elev, să manifeste tact pedagogic faţă de elevii aflaţi înț

dificultate);

- Să informeze profesorul diriginte al clasei în situaţia în care un elev este implicat într-un

incident  foarte  serios  sau  dacă  a  observat  o  deteriorare  generală  a  comportamentului

acestuia. coala va informa şi invita imediat familia la o discuţie cu directorul liceului iȘ ș

dirigintele  clasei.  Se  vor  stabili  de  comun  acord  cu  părinţii  şi  în  conformitate  cu

regulamentul liceului, măsuri pentru ameliorarea situaţiei;

- Să respecte  statutul  dirigintelui  clasei  la  care  predă  şi  să  nu se substituie  acestuia  prin

motivarea  absenţelor,  comunicarea  notelor  sau  absen elor,  comentarea  unor  situaţii  dinț

catalog, sau chemarea la şcoală a părinţilor;

- Să aducă la cunoştinţa conducerii colii, orice situaţie specială creată de unul sau mai mulţiș

elevi, prin întocmirea unui referat înregistrat la secretariat;

- Să  participe  la  programele  de  formare  şi  dezvoltare  profesională  în  conformitate  cu

legislaţia în vigoare;

- Să respecte toate atribu iile din fi a postului, deciziile interne i notele de serviciu date înț ș ș

mod legal de directorul colegiului;

- Să- i proiecteze întreaga activitate în concordan ă cu fi a de evaluare a activită ii aprobatăș ț ș ț

pentru anul colar în curs.ș

Art. 27  (1)  În Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău se organizează pe

durata desfăşurării cursurilor serviciul pe şcoală.

(2) Atribuţiile profesorului de serviciu:

- Să vină la şcoală cu 10 minute mai devreme, pentru organizarea echipei de elevi de serviciu şi

pentru  preluarea  cataloagelor  de  la  secretarul  responsabil  sau  profesorul  care  iese  din  tura  de

serviciu; prezenţa cataloagelor la locul lor se menţionează în procesul verbal de predare-primire;
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- Să încheie procesul-verbal cu consemnarea celor mai importante evenimente i să predea toateș

cataloagele profesorului de serviciu care urmează sau secretarului;

- răspunde de intrarea la timp la orele de curs a elevilor şi a profesorilor; în cazul în care constată

lipsa unor clase sau a unor profesori, el are obligaţia de a anunţa directorul şi de a lua împreună cu

acesta toate măsurile necesare pentru buna desfăşurare a cursurilor;

- în cazul unor evenimente deosebite şi grave, are obligaţia să aplice rapid procedurile cunoscute iș

afi ate pentru astfel de situa ii.ș ț

(3)  Nerespectarea  serviciului  pe  şcoală  de  către  cadrele  didactice,  reprezintă  abateri  de  la

regulament, iar repetarea acestora se consideră acte de indisciplină şi se sancţionează.

CAPITOLUL III: Personalul nedidactic

Art. 28 (1) Personalul nedidactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de

contractele colective de muncă aplicabile. 

(2)  Organizarea  şi  desfăşurarea  concursului  de  ocupare  a  posturilor  nedidactice  în  Seminarul

Teologic  Ortodox  „Chesarie  Episcopul” din Buzău  sunt  coordonate  de  director.  Consiliul  de

administraţie  al  unităţii  de  învăţământ  aprobă  comisiile  de  concurs  şi  validează  rezultatele

concursului. 

(3)  Angajarea  personalului  nedidactic  se  face  de  către  director,  cu  aprobarea  consiliului  de

administraţie, prin încheierea contractului individual de muncă. 

Art. 29 (1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de  administratorul de

patrimoniu. 

(2) Programul personalului nedidactic se stabileşte de către  administratorul de patrimoniu potrivit

nevoilor  Seminarului  Teologic Ortodox  „Chesarie  Episcopul” din Buzău şi  se aprobă de către

directorul al unităţii de învăţământ. 

(3)  Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire.  În

funcţie  de nevoile  unităţii,  directorul  poate  solicita  administratorului  de patrimoniu  schimbarea

acestor sectoare. 

Personalul de îngrijire are obligaţia:

- Să desfăşoare activitatea conform fişei postului, după un program bine stabilit, pe care să-l

respecte;

- Să poarte echipament de protecţie ;Să asigure curăţenia spaţiilor şcolare după terminarea

cursurilor;

- Să nu intre în conflict cu elevii;

- Să manifeste discreţie atunci când elevii sunt la grupurile sanitare;

- Să nu părăsească serviciul pentru rezolvarea unor probleme personale;
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- Să nu folosească pentru curăţenie substanţe toxice sau expirate care să pună în pericol elevii

sau pe ceilalţi angajaţi ai şcolii;

- Să  informeze  conducerea  şcolii  ori  de  câte  ori  constată  nereguli,  situaţii  deosebite  sau

defecţiuni ale instalaţiilor.

(4) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât cele

necesare Seminarului Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău.

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

administrativ,  desemnată de către director,  trebuie să se îngrijească,  în limita competenţelor,  de

verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unităţii de învăţământ, în vederea asigurării

securităţii elevilor/personalului din unitate. 

Art. 30 Administratorul de patrimoniu:

- Controlează zilnic, înaintea începerii cursurilor activitatea personalului de serviciu, având

grijă să fie curaţenie in clase, toalete, holuri şi curtea şcolii;

- ine legătura cu toate instituţiile care furnizează servicii administrative şcolii i sesizează înȚ ș

scris instituţiile furnizoare de servicii în funcţie de nevoile şcolii;

- Informează în scris conducerea colii în cazul în care constată nereguli care prejudiciazăș

şcoala din punct de vedere administrativ;

- Aprovizionează şcoala cu materiale de curăţenie, monitorizează consumul de materiale şi-l

adaptează la nevoile şcolii, face propuneri corecte, realiste, echilibrate pentru proiectul de

buget al şcolii;

- Se îngrije te de buna aprovizionare a cantinei respectând toate prevederile legale în ceea ceș

prive te achizi ionarea, calitatea, păstrarea i distribuirea lor către cantina colii;ș ț ș ș

- Respectă programul de lucru aprobat de director;

- Asigură func ionarea aparaturii din toate spa iile de lucru.ț ț

CAPITOLUL IV: Evaluarea personalului 

Art. 31 Evaluarea personalului se face conform legislaţiei în vigoare şi a contractelor colective de

muncă aplicabile. 

Art.  32 (1)  Evaluarea  personalului  didactic  se  realizează  în  baza  fişei  de  evaluare  adusă  la

cunoştinţă la începutul anului şcolar.

(2) Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârşitul anului calendaristic. 

(3)  Conducerea  unităţii  de  învăţământ  va  comunica  în  scris  personalului  didactic/nedidactic

rezultatul evaluării conform fişei specifice. 

CAPITOLUL V: Răspunderea disciplinară a personalului 
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Art. 33 Personalul didactic,  personalul didactic auxiliar  şi cel de conducere răspund disciplinar

conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 34 Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003

- Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

TITLUL V: Organisme funcţionale şi responsabilităţi ale cadrelor didactice 

CAPITOLUL I: Organisme funcţionale la nivelul unităţii de învăţământ 

SECŢIUNEA 1: Consiliul profesoral 

Art.  35 (1)  Consiliul  profesoral  este  format  din totalitatea  cadrelor  didactice  de conducere,  de

predare şi de instruire practică din Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău iș

structurile arondate. Preşedintele consiliului profesoral este directorul. 

(2) Personalul didactic de conducere, de predare şi instruire practică are dreptul să participe la toate

şedinţele consiliilor profesorale din unităţile de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea şi are

obligaţia de a participa la şedinţele consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde declară,

în scris, la începutul fiecărui an şcolar, că are norma de bază. Absenţa nemotivată de la şedinţele

consiliului  profesoral  din  unitatea  de  învăţământ  unde are  norma de bază  se consideră  abatere

disciplinară.

 (3) La şedinţele consiliului profesoral de la Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din

Buzău, directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, personalul didactic auxiliar şi/sau

personalul  nedidactic  din  unitatea  de  învăţământ,  reprezentanţi  desemnaţi  ai  părinţilor,  ai

consiliului elevilor, ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai operatorilor economici şi ai

altor  parteneri  educaţionali.  La  şedinţele  consiliului  profesoral  pot  participa  şi  reprezentanţii

organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar care

au membri în unitate. 

(4)  În  situaţii  obiective,  cum  ar  fi  calamităţi,  intemperii,  epidemii,  pandemii,  alte  situaţii

excepţionale, şedinţele consiliului profesoral se pot desfăşura on-line, prin mijloace electronice de

comunicare, în sistem de videoconferinţă.

SECŢIUNEA 2: Consiliul clasei 

Art. 36 (1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa

respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei şi a reprezentantului

elevilor clasei respective, desemnat prin vot secret de către elevii clasei. 

(2) Preşedintele consiliului clasei este profesorul diriginte. 

(3) Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru sau ori de câte ori este necesar, la

solicitarea profesorului diriginte, a reprezentanţilor părinţilor şi ai elevilor. 

14



(4)  În  situaţii  obiective,  cum  ar  fi  calamităţi,  intemperii,  epidemii,  pandemii,  alte  situaţii

excepţionale,  şedinţele  consiliului  clasei  se  pot  desfăşura  on-line,  prin  mijloace  electronice  de

comunicare în sistem de videoconferinţă. 

CAPITOLUL II: Responsabilităţi ale personalului didactic în unitatea de învăţământ 

SECŢIUNEA  1:  Coordonatorul  pentru  proiecte  şi  programe  educative  şcolare  şi

extraşcolare 

Art. 37 (1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este, de

regulă,  un cadru didactic  titular,  propus de consiliul  profesoral  şi  aprobat de către  consiliul  de

administraţie,  în  baza  unor  criterii  specifice  aprobate  de  către  consiliul  de  administraţie  al

Seminarului Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău. 

(2)  Coordonatorul  pentru  proiecte  şi  programe  educative  şcolare  şi  extraşcolare  coordonează

activitatea educativă din coală, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare la nivelulș

unităţii  de  învăţământ,  cu  diriginţii,  cu  consiliul  reprezentativ  al  părinţilor,  cu  reprezentanţi  ai

consiliului elevilor, cu consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali.

(3)  Coordonatorul  pentru  proiecte  şi  programe  educative  şcolare  şi  extraşcolare  îşi  desfăşoară

activitatea  în  baza prevederilor  strategiilor  Ministerului  Educaţiei  şi  Cercetării  privind  educaţia

formală şi nonformală. 

(4) Directorul Seminarului Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău stabileşte atribuţiile

coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare. 

SECŢIUNEA 2: Profesorul diriginte 

Art. 38 (1) Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei. 

(2)  Profesorii  diriginţi  sunt  numiţi,  anual,  de  către  directorul  Seminarului  Teologic  Ortodox

„Chesarie Episcopul” din Buzău, în baza hotărârii consiliului de administraţie. 

(3)  La  numirea  profesorilor  diriginţi  se  are  în  vedere,  în  măsura  posibilităţilor,  principiul

continuităţii, astfel încât clasa să aibă acelaşi diriginte pe parcursul unui nivel de învăţământ

Art.  39 (1)  Activităţile  specifice  funcţiei  de  diriginte  sunt  prevăzute  în  fişa  postului  cadrului

didactic. 

(2) Profesorul diriginte realizează anual planificarea activităţilor conform proiectului de dezvoltare

instituţională şi nevoilor educaţionale ale colectivului de elevi pe care îl coordonează. Planificarea

se avizează de către directorul Seminarului Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău. 

(3) Activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională sunt obligatorii.

(4) Profesorul diriginte:

- îşi exercită atribuţiile de preşedinte al Consiliului clasei cu tact pedagogic şi diplomaţie, astfel

încât dacă analizează o abatere disciplinară, să nu creeze o presiune suplimentară asupra elevului
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care a greşit sau asupra familiei acestuia; propunerile sale de sancţiune trebuie să fie corecte şi în

concordanţă cu gravitatea faptei;

- manifestă discreţie în relaţia cu elevii  săi,  nu dezbate în cancelarie problemele sociale sau de

sănătate cu care se confruntă un elev sau familia acestuia;

- comunică în scris părin ilor, tutorilor sau reprezentan ilor legali sau, după caz, elevilor majori,ț ț

situa ia  colară  a  elevilor  corigen i,  amâna i  sau repeten i,  în  cel  mult  10 zile  de la  încheiereaț ș ț ț ț

cursurilor fiecărui semestru/an colar.ș

- comunică în scris părin ilor, tutorilor sau reprezentan ilor legali sau, după caz, elevilor majori,ț ț

programul de desfă urare a examenelor  de corigen ă i perioada de încheiere a situa iei  colareș ț ș ț ș

pentru elevii amâna i sau corigen i.ț ț

- planifică serviciul pe şcoală al elevilor clasei la care este diriginte, prin întocmirea unei liste pe

care s-o afişeze în cancelarie şi în clasă şi să monitorizeze modul în care elevii desfăşoară serviciul.

(5)  Profesorul  diriginte  desfăşoară  activităţi  educative  extraşcolare,  pe  care  le  stabileşte  după

consultarea  elevilor  şi  a  părinţilor,  în  concordanţă  cu  specificul  vârstei  şi  nevoilor  identificate

pentru colectivul de elevi. 

Art.  40 (1)  Pentru  realizarea  unei  comunicări  constante  cu  părinţii  sau  reprezentanţii  legali,

profesorul diriginte  stabileşte,  în acord cu aceştia,  lunar,  o întâlnire  pentru prezentarea situaţiei

şcolare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaţionale sau comportamentale specifice ale

acestora. 

(2)  În  situaţii  obiective  cum  ar  fi:  calamităţi,  intemperii,  epidemii,  pandemii,  alte  situaţii

excepţionale, aceste întâlniri se pot desfăşura online, prin mijloace electronice de comunicare, în

sistem de videoconferinţă. 

TITLUL VI: Structura, organizarea şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar

şi nedidactic 

CAPITOLUL I: Compartimentul secretariat

Art. 41 (1) Compartimentul secretariat cuprinde posturile de secretar şi informatician. 

(2)  Compartimentul  secretariat  este  subordonat  directorului  Seminarului  Teologic  Ortodox

„Chesarie Episcopul” din Buzău. 

(3) Secretariatul funcţionează în program de lucru cu elevii, părinţii sau reprezentanţii legali sau

alte  persoane  interesate  din  afara  unităţii,  aprobat  de  director,  în  baza  hotărârii  consiliului  de

administraţie.

(4) Angajaţii serviciului secretariat, informatizare au obligaţia:

- să afişeze la vedere şi să respecte programul de lucru;să sigure permanenţa în şcoală pe

durata unui program care incepe la 8:00 şi se termină la 16:00;
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- la  sfârşitul  programului,  împreună  cu  profesorul  de  serviciu,  să  numere  şi  să  încuie

cataloagele;

- să  manifeste  respect  faţă  de  toate  persoanele  cu  care  vin  în  contact,  să  dea  dovadă de

amabilitate, de atitudine plină de tact şi de răbdare;

- să păstreze ordinea în spaţiul de lucru, să lucreze cu atenţie, să asigure confidenţialitatea

tuturor informaţiilor legate de elevi şi de familile acestora, să nu transmită adrese, telefoane

sau alte date despre elevi, profesori sau părinţi, decât persoanelor autorizate;

- să-şi paroleze calculatoarele şi să nu transmită parola nimănui; în cazul în care persoane din

şcoală sau din afara şcolii solicită anumite informaţii,  aceastea vor fi furnizate numai cu

acordul directorului, numai dacă este cazul şi numai de către persoana care le gestionează;

- să prezinte cabinetului medical, la începutul fiecărui an şcolar, analizele medicale care să

ateste starea de sănătate necesară pentru instituţiile de învăţământ;

- să informeze directorul şcolii ori de câte ori constată fapte care pot prejudicia instituţia; 

- să asigure transmiterea în timp util a tuturor informaţiilor, anunţurilor, convocărilor, etc.,

venite în şcoală pe diverse canale.

CAPITOLUL II: Serviciul financiar 

SECŢIUNEA 1: Organizare şi responsabilităţi 

Art. 42 (1) Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul Seminarului Teologic

Ortodox  „Chesarie  Episcopul” din Buzău în  care  sunt  realizate:  fundamentarea  şi  execuţia

bugetului, evidenţa contabilă, întocmirea şi transmiterea situaţiilor financiare, precum şi orice alte

activităţi cu privire la finanţarea şi contabilitatea instituţiilor, prevăzute de legislaţia în vigoare, de

contractele colective de muncă aplicabile, de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii şi

de regulamentul intern. 

(2)  Serviciul  financiar  cuprinde,  după caz,  administratorul  financiar,  precum şi ceilalţi  angajaţi

asimilaţi funcţiei prevăzute de legislaţia în vigoare, denumit generic "contabil". 

(3)  Serviciul  financiar  este  subordonat  directorului  Seminarului  Teologic  Ortodox „Chesarie

Episcopul” din Buzău.

(4) Angajaţii serviciului contabilitate au obligaţia:

- să afişeze la vedere şi să respecte programul de lucru;

- să asigure permanenţa în şcoală pe durata unui program care incepe la 8:00 şi se termină la

16:00;

- să  manifeste  respect  faţă  de  toate  persoanele  cu  care  vin  în  contact,  să  dea  dovadă de

amabilitate, de atitudine plină de tact şi de răbdare;
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- să păstreze ordinea în spaţiul de lucru, să lucreze cu atenţie, să asigure confidenţialitatea

tuturor informaţiilor legate de elevi şi de familile acestora, să nu transmită adrese, telefoane

sau alte date despre elevi, profesori sau părinţi, decât persoanelor autorizate;

- să-şi paroleze calculatoarele şi să nu transmită parola nimănui; în cazul în care persoane din

şcoală sau din afara şcolii solicită anumite informaţii,  aceastea vor fi furnizate numai cu

acordul directorului, numai dacă este cazul şi numai de către persoana care le gestionează;

- să prezinte cabinetului medical, la începutul fiecărui an şcolar, analizele medicale care să

ateste starea de sănătate necesară pentru instituţiile de învăţământ;

- să informeze directorul şcolii ori de câte ori constată fapte care pot prejudicia instituţia; 

- să asigure transmiterea în timp util a tuturor informaţiilor, anunţurilor, convocărilor, etc.,

venite în şcoală pe diverse canale.

SECŢIUNEA 2: Management financiar 

Art. 43 (1) Întreaga activitate financiară a Seminarului Teologic Ortodox  „Chesarie Episcopul”

din Buzău se organizează şi se desfăşoară cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

(2) Activitatea financiară a Seminarului  Teologic Ortodox  „Chesarie Episcopul” din Buzău se

desfăşoară pe baza bugetului propriu. 

(3) Răspunde de organizarea activităţii financiare şi de încadrarea în bugetul aprobat. 

Art. 44 Pe baza bugetului aprobat, directorul şi consiliul de administraţie actualizează programul

anual  de achiziţii  publice,  stabilind şi  celelalte  măsuri  ce se impun pentru asigurarea încadrării

tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate. 

Art. 45 (1) Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanţare. 

(2)  Resursele  extrabugetare  ale  unităţii  pot  fi  folosite  exclusiv  de  aceasta,  conform  hotărârii

consiliului de administraţie. 

CAPITOLUL III: Compartimentul administrativ 

SECŢIUNEA 1: Organizare şi responsabilităţi 

Art.  46  (1)  Compartimentul  administrativ  este  coordonat  de  administratorul  de  patrimoniu  şi

cuprinde personalul nedidactic al unităţii de învăţământ. 

(2)  Compartimentul  administrativ  este  subordonat  directorului  Seminarului  Teologic  Ortodox

„Chesarie Episcopul” din Buzău.

SECŢIUNEA 2: Management administrativ 

Art.  47 Evidenţa,  organizarea,  actualizarea  documentelor  contabile,  prezentarea  situaţiilor

financiare  referitoare  la  patrimoniu  şi  administrarea  bazei  didactico-materiale  a  Seminarului

Teologic Ortodox  „Chesarie Episcopul” din Buzău se realizează în conformitate cu prevederile

legislaţiei în vigoare. 
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Art.  48 (1)  Inventarierea  bunurilor  unităţii  de  învăţământ  se  realizează  de  către  comisia  de

inventariere, numită prin decizia directorului Seminarului Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul”

din Buzău. 

(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea Seminarului

Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău se supun aprobării consiliului de administraţie

de  către  director,  la  propunerea  administratorului  de  patrimoniu,  în  baza  solicitării

compartimentelor funcţionale. 

Art. 49  Bunurile aflate în proprietatea Seminarului Teologic Ortodox  „Chesarie Episcopul” din

Buzău sunt administrate de către consiliul de administraţie. 

Art.  50 Bunurile,  care sunt temporar  disponibile  şi  care  sunt  în  proprietatea  sau administrarea

Seminarului Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău, pot fi închiriate în baza hotărârii

consiliului de administraţie. 

CAPITOLUL IV: Biblioteca şcolară 

Art.  51 (1)  Biblioteca  şcolară  se  organizează  şi  funcţionează  în  baza  Legii  bibliotecilor  nr.

334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a regulamentului aprobat prin

ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

(2) Bibliotecarul:

- Î i desfă oară activitatea sub coordonarea directă a directorului, conform fi ei postului;ș ș ș

- Afişează şi respectă programul de lucru aprobat de director;

- Informează periodic directorul în privinţa numărului de elevi şi de profesori care folosesc

serviciul bibliotecii i propune măsuri de remediere, dacă este cazul;ș

- Colaborează  cu toţi  şefii  de comisii  cărora le  prezintă  oferte  de carte,  manuale,  reviste,

organizează activităţi specifice – lansări de carte, întâlniri literare, simpozioane etc.

(3) În situaţii excepţionale, bibliotecarul poate primi şi alte atribuţii din partea conducerii unităţii de

învăţământ. 

(3) În Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău se asigură accesul gratuit al

elevilor şi al personalului la Platforme şcolare de e-learning. 

(7) Platformele şcolare de e-learning (Adservio,  Google Classroom, etc.)  sunt utilizate  de către

Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău pentru a acorda asistenţă elevilor în

timpul  sau  în  afara  programului  şcolar,  în  perioada  în  care  sunt  suspendate  cursurile  şcolare,

precum şi elevilor care nu pot frecventa temporar cursurile, din motive medicale.

TITLUL VII: Elevii 

CAPITOLUL I: Dobândirea şi exercitarea calităţii de elev 

19



Art. 52 (1) Poate deveni elev al Seminarului Teologic Ortodox Buzău orice tânăr care trăie te iș ș

împărtă e te valorile moralei cre tin-ortodoxe, are vârsta prevăzută de lege, este declarat ,,ș ș ș admis”

în  urma examenului  de  admitere  i  se  angajează  (automat,  prin  înscriere  la  această  coală)  săș ș

respecte prevederile prezentului regulament, ce reprezintă principalul instrument juridic.

(2) Calitatea  de  elev  al  Seminarului  Teologic  Ortodox  „Chesarie  Episcopul” din Buzău  se

dobânde te   în  urma  sus inerii  examenului  specific  învă ământului  voca ional-profilul  teologic,ș ț ț ț

pentru sus inerea căruia candida ii întocmesc, în prealabil,  un dosar de înscriere, care trebuie săț ț

con ină următoarele documente:ț

a) Fi ă-tip de înscriere cu: număr de înregistrare, note ob inute de candidat la evaluarea na ională,ș ț ț

media de admitere;

b) Adeverin ă medicală, care să ateste starea de sănătate fizică i psihică a candidatului (Aten ie!ț ș ț

Examenul medical este prima probă eliminatorie  din concursul de admitere);

c) Binecuvântarea Î.P.S. Arhiepiscop al Buzăului i Vrancei, ce se acordă candidatului în urmaș

unei recomandări din partea consiliului parohial de apartenen ă i a unei cereri completate deț ș

către candidat în fa a comisiei de înscriere (recomandarea-tip se găse te la secretariatul coliiț ș ș

sau pe site-ul acesteia i pote fi descărcată);ș

d) Certificatul de botez, în original;

e) Copie legalizată a certificatului de na tere al candidatului;ș

f) Copie xerox a căr ii de identitate a candidatului;ț

g) Foaia matricolă, în original, cu mediile de absolvire a claselor V-VIII ale candidatului; nu pot fi

înscri i la examen candida ii care au avut media la purtare mai mică de 9 (nouă) în ultimul anș ț

colar;ș

h) Copie xerox a fi ei medicale, cu toate antecedentele medicale ale candidatului (vaccinări, boliș

de care a suferit până-n prezent, date anamnezice);

i) Declara ie  a  părin ilor/tutorilor  legali  ai  candidatului  cu  privire  la  faptul  că  au  luat  act  deț ț

prevederile  Regulamentului  de  ordine  interioară  i,  implicit,  de  conformare  la  acestea  (seș

completează la înscriere, după lecturarea R.O.I.);

j) Dosar-plic (cartonat, fără ină metalică).ș

(3)  Pentru  admiterea  în  clasa  a  IX-a elevii  se  vor  înscrie,  prin  codul  specific  colii/profilului,ș

conform Ghidului Candidatului i vor sus ine probele de aptitudini. Informa ii se găsesc pe site:ș ț ț

https://www.seminarulteologicbuzau.ro/admitere.html.

(4)   Conducerea  Seminarului  Teologic  Ortodox  „Chesarie  Episcopul” din  Buzău  propune

componen a comisiei de examen, care este aprobată de Inspectoratul colar Jude ean Buzău.ț Ș ț

(5)  Candidaţii vor susţine, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;
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b) o probă de verificare a cunoştinţelor religioase, evaluată cu notă.

         Interviul/colocviul/proba orală constă în:

a) verificarea dicţiei prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;

b) motivarea alegerii unei unităţi de învăţământ vocaţional teologic;

c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea

candidatului (pentru cultul ortodox).

          Proba de verificare a cunoştinţelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale,

fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V-VIII. Nota

prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT)

(6)   Pentru  toate  specializările  de la  profilul  Teologic,  media  minimă  la  proba  de verificare  a

cunoştinţelor la disciplina Religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (şapte).

În  situaţia  în  care  unul  dintre  candidaţi,  la  una  dintre  specializările  unităţilor  de  învăţământ

vocaţional teologic, nu a studiat disciplina Religie pe parcursul claselor V-VIII, şi, în consecinţă, nu

are media încheiată la disciplina Religie, pentru una sau mai multe clase, acesta va susţine o probă

orală de verificare a cunoştinţelor la disciplina Religie (la cultul pentru care candidează).

În această  situaţie,  subiectele  pentru proba orală se elaborează din programa şcolară de religie,

clasele V-VIII. Durata probei orale este de 20 de minute.

(7)  Media finală de admitere se calculează conform prevederilor OMEC nr. 5457/2020 privind

organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022, cu

modificările i completările ulterioare.ș

Art. 53 Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor, dacă nu există prevederi specifice

de admitere în clasa respectivă, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. 

Art. 54 (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate

activităţile existente în programul Seminarului Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău.

Frecven a elevilor la cursuri se verifică de către profesor, la orele de curs, elevul de serviciu la clasăț

delimitând absen ii nemotiva i de cei motiva i (afla i în servicii – pe coală, la blocul alimentar, sauț ț ț ț ș

în alte activită i pentru care există aprobarea conducerii unită ii). Elevul de serviciu care, în modț ț

deliberat, induce în eroare profesorul, anun ând ca absen i motiva i elevi care chiulesc de la oră, vorț ț ț

suporta scăderea notei la purtare cu un punct;

(2) Calitatea de elev se dovedeşte cu:

- carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an şcolar (cu fotografia personală aplicată pe prima

pagină  i  tampila  unită ii  în  col ul  din  dreapta  –  jos  a  acesteia)  de  către  ș ș ț ț Seminarul  Teologic

Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău.

-  bilet  de voie  tipizat  existent  permanent  asupra elevului,  indiferent  de  regimul  acestuia  la  un

moment dat (intern, semiintern, extern)
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- purtarea cu cinste, demnitate i modestie, în mod obligatoriu, a uniformei de elev, specifice colii,ș ș

la ore, la programul liturgic, dar i la alte activită i care impun aceasta.ș ț

Art.  55 (1)  Prezenţa  elevilor  la  fiecare  oră  de  curs  se  verifică  de  către  cadrul  didactic,  care

consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă. 

(2) Este considerată întârziere absen a elevului din clasă la primele 10 minute din oră (activitate);ț

chiar dacă elevul revine după acest timp, profesorul notează un ,,Î” în dreptul absen ei i îl prime teț ș ș

la oră. Două absen e ,,ț întârziat” echivalează cu o absen ă nemotivată.ț

(3) Motivarea absenţelor se face de către profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative.

(4) În cazul elevilor minori, părinţii sau reprezentanţii legali au obligaţia de a prezenta personal

profesorului diriginte actele justificative pentru absenţele copilului său. 

(5) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, după caz: adeverinţă eliberată

de  medicul  cabinetului  şcolar,  de  medicul  de  familie  sau  medicul  de  specialitate,

adeverinţă/certificat medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberat(ă) de unitatea sanitară în

care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului şcolar sau a medicului

de familie care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor. 

(6) În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise

ale părintelui sau reprezentantului legal al elevului sau ale elevului major, adresate profesorului

diriginte  al  clasei,  avizate  în  prealabil  de  motivare  de  către  directorul  Seminarului  Teologic

Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău. 

(7) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor se prezintă în termen de 7 zile de la reluarea

activităţii elevului şi sunt păstrate de către profesorul diriginte pe tot parcursul anului şcolar. 

(8) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (6) atrage declararea absenţelor ca nemotivate. 

(9) În cazul elevilor reprezentanţi,  absenţele se motivează pe baza actelor justificative,  conform

prevederilor statutului elevului. 

Art.  56 (1)  Directorul  Seminarului  Teologic  Ortodox  „Chesarie  Episcopul” din Buzău aprobă

motivarea  absenţelor  elevilor  care participă  la  olimpiadele  şi  concursurile  şcolare organizate  la

nivel local, judeţean/interjudeţean, regional, naţional şi internaţional, la cererea scrisă a profesorilor

îndrumători/însoţitori. 

CAPITOLUL II: Statutul elevilor

Art. 57 (1) To i elevii declara i admi i la ț ț ș Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din

Buzău în urma concursului de admitere i care au domiciliul  în altă localitate decât cel în careș

coala î i are sediul sunt obliga i să locuiască la internatul colii.ș ș ț ș

(2) Excep ie de la art. 57 (1) pot face elevii care au:ț
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- media generală la învă ătură (admitere) peste 9,00 i media 10 la purtare în ciclul inferior (claseleț ș

a IX-a i a X-a), respectiv media generală peste 8,50 i media 10 la purtare în ciclul superior (a XI-ș ș

a i a XII-a) i domiciliul (părin ii/tutorii legali) în municipiul Buzău;ș ș ț

-  probleme  medicale  deosebite  care  au  apărut  ulterior  admiterii,  situa ii  financiare  precare,ț

probleme familiale deosebite, dar toate cu caracter limitat din punct de vedere temporar.

Ace ti elevi pot beneficia, la cerere, de statutul de semiintern/extern.ș

(3) Statutul de semiintern presupune acelea i drepturi i îndatoriri ca to i ceilal i elevi, cu excep iaș ș ț ț ț

faptului că elevii de inători ai acestui statut vor servi doar masa de prânz la cantina colii, suportândț ș

astfel doar 50% din cuantumul taxei plătite de un elev intern pentru cazare i masă.ș

(4)  Statutul  de extern  presupune acelea i  drepturi  i  obliga ii  ca  to i  ceilal i  elevi,  cu  excep iaș ș ț ț ț ț

faptului că elevii de inători ai acestui statut nu sunt obliga i să mănânce sau să locuiască la internatț ț

i, evident, nu vor avea niciun fel de obliga ii financiare fa ă de coală.ș ț ț ș

(5) Statutul de semiintern/extern se acordă după următoarea procedură:

- cerere depusă la secretariatul colii de către părin ii/tutorii legali ai elevilor solicitan i, în perioadaș ț ț

1-10 septembrie pentru semestrul I, respectiv în perioada 4-7 ianuarie pentru semestrul al II-lea;

-  cererea  se  aprobă în  consiliul  profesoral,  cu  votul  pozitiv  al  majorită ii  simple  pentru  eleviiț

solicitan i ai regimului de semiintern, i cu votul pozitiv a ¾ din membrii consiliului profesoralț ș

pentru cererile de extern;

- la aceste consilii profesorale, pre edintele consiliului elevilor are drept de vot;ș

- aprobarea statutului de semiintern/extern are valabilitate un semestru;

- dacă,  din motive imputabile  exclusiv elevului,  acesta î i  pierde statutul  înainte de încheiereaș

semestrului  pentru  care  l-a  ob inut,  procedura  se  poate  relua  numai  anul  colar  următor(  timpț ș

acordat  elevului  pentru  remedierea  atitudinii  ce  a  condus  la  pierderea  statutului  de

semiintern/extern).

(6) Statutul de semiintern/extern poate fi ridicat în cazul în care elevul de inător:ț

- întârzie de trei ori la prima oră de curs sau la programul liturgic de diminea ă (întârziere esteț

considerată absen a elevului la primele 10 minute din oră/program);ț

-  întârzie  sau absentează  nemotivat  la  serviciile  în  care  este  programat(  serviciul  pe coală,  laș

cantină etc.);

- nu î i efectuează în mod corespunzător serviciul la clasă, cantină, parloar; ș

- performan a colară i/sau starea disciplinară a elevului sunt în declin;ț ș ș

-  absentează  la orele  de informatică,  la ansamblul  coral,  la  programul liturgic  de după-amiază,

nemotivat, de cel mult două ori.

(7)  Procedura  de  anulare  a  statutului  de  semiintern/extern  constă   în  întocmirea  unui  raport

informativ argumentat, obiectiv, de către responsabilii activită ilor men ionate (profesori, preotulț ț
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spiritual, pedagogi, după caz), ce se prezintă spre dezbatere consiliului profesoral, în prealabil fiind

informat  i  dirigintele  elevului  în  cauză.  Pierderea statutului  de semiintern/extern  se aprobă cuș

acordul majorită ii simple a membrilor consiliului profesoral, prezen i la edin a respectivă.ț ț ș ț

Art. 58 (1) Elevii  interni i cei  semiinterni au obliga ia de a achita  lunar o taxă,  ce reprezintăș ț

exclusiv cheltuielile cu masa i cazarea acestora.ș

(2) Taxa pentru cazare i masă este stabilită de către Consiliul de Administra ie al colii, până laș ț ș

data de 10 septembrie a fiecărui an colar, astfel încât părin ii/tutorii legali să cunoască înainte deș ț

începerea anului colar obliga iile financiare ce le revin pentru între inerea elevului, pe parcursulș ț ț

anului colar.ș

(3)  Cuantumul  acestei  taxe  va  fi  stabilit  având  în  vedere  pre urile  de  pe  pia ă  la  alimente  iț ț ș

materiale din momentul respectiv, dar i gradul de suportabilitate financiară al familiilor elevilor.ș

(4) Procedura de achitare a taxei pentru masă i cazare de către elevii interni/semiinterni:ș

- pentru    lunile septembrie i octombrie – în prima zi de coală;ș ș

- pentru luna noiembrie – în ultima săptămână din octombrie;

- pentru luna decembrie – în ultima săptămână din noiembrie;

- pentru luna ianuarie – în prima zi de coală a lunii ianuarie .a.m.d.ș ș

(5)  Elevii  care au ob inut,  conform procedurii,  statutul  de semiintern  vor achita  contravaloareaț

mesei de prânz i jumătate din taxa de cazare, mai precis jumătate din suma pe care o plăte te unș ș

elev intern pe zi.

(6) Acel procent de 50% din taxa de cazare trebuie plătit i de către elevii semiinterni, deoareceș

reprezintă cheltuielile cu materialele de cură enie i igien , necesare la blocul alimentar.ț ș ș

(7) Elevii ai căror părin i/tutori legali lucrează în învă ământul de stat pe func ii didactice (educator,ț ț ț

institutor,  învă ător,  profesor,  maistru-instructor)  sau  pe  func ii  didactice  auxiliare  (secretar,ț ț

contabil, pedagog colar, bibliotecar, administrator, laborant, supraveghetor de noapte) beneficiazăș

de reducerea cu 50% a taxei de cazare.

(8) Pentru a beneficia de prevederile art.  58, alin.7, procedura obligatorie este ca părin ii/tutoriiț

legali  ai elevului să prezinte,  în prima zi  de coală,  o adeverin ă care să ateste această calitate,ș ț

adeverin ă eliberată de unitatea de învă ământ unde părintele lucrează la serviciul  ”ț ț casierie”.

Art. 59 (1) Cazarea elevilor se face în preziua începerii anului colar, de către administrator iș ș

pedagogi, începând cu ora 14.00, după următoarea procedură:

(2) Începând cu data de 8 septembrie a fiecărui an colar, este obligatoriu pentru institu ie să afi ezeș ț ș

la  loc vizibil  lista  cu obiectele  necesare elevilor  interni  (vestimenta ie  pentru ore,  pentru sport,ț

pentru timpul liber, pentru noapte, ustensile de igienă personală, pernă, lacăt etc.).

(3) La momentul cazării, fiecare elev va primi un pat, dotat cu saltea, pătură i lenjerie curate, unș

vestiar i o noptieră, utilizabile imediat.ș
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Elevii  surprin i încăl a i  pe lenjerie vor fi obliga i ca, în 72 de ore de la incident,  să predea laș ț ț ț

compartimentul ,,spălătorie-lenjerie” un set nou de lenjerie (cearceaf de pat, cearceaf de pătură,

una fa ă pernă).ț

(4)  Ulterior,  fiecare  elev  va  semna  de  primirea  bunurilor  men ionate  la  alin.  (3),  devenindț

responsabil  de  modul  în  care  le  utilizează  i  le  men ine  până  la  predare  (finalizarea  studiilor,ș ț

transfer, abandon, exmatriculare etc.).

(5)  Responsabili  pentru  predarea  în  fapt  i  în  scris  către  elevi  a  inventarului  la  dormitor  suntș

pedagogii colari i administratorul.ș ș

(6) Aceea i procedură se aplică i cu bunurile de la clasă, responsabili fiind, în acest caz, diriginteleș ș

i administratorul.ș

(7) Aceste tabele, întocmite la primirea inventarului la clase i la dormitoare de către elevi, vor fiș

utilizate i la predarea de către ace tia a bunurilor primite spre utilizare în perioada colarizării –ș ș ș

administratorului, dirigintelui( la clase), pedagogilor colari (la dormitoare).ș

(8) Deteriorarea par ială i/sau totală a bunurilor din inventarul personal atrage automat, din parteaț ș

elevului de inător, răspunderea materială.ț

(9) Dacă se dovede te că elevul de inător i/sau alt(i) elev(i) a/au deteriorat bunuri din inventarulș ț ș

colii, acela (aceia) va/vor recupera 3 (trei) bunuri identice cu cel deteriorat, care vor fi introduseș

imediat în inventarul colii.ș

(10) Orice prejudiciu creat bunurilor colii are ca termen maxim de recuperare/reparare de cătreș

elevii făptuitori 72 de ore (3 zile), fie că prejudiciul a fost produs fără inten ie (în acest caz, bunulț

deteriorat se înlocuie te cu unul identic).ș

(11) Răspunderea materială revine tuturor elevilor, indiferent de regimul lor: interni, semiinterni iș

externi, în cazul dovedirii culpabilită ii lor.ț

(12)  În cazul  creării  unor pagube materiale  fără  posibilitatea  dovedirii  vinova ilor,  răspundereaț

devine colectivă (to i elevii ce utilizează clasa/dormitorul/bunurile respective), iar recuperarea se vaț

face la valoarea dublă a prejudiciului produs, aceasta pentru a dezvolta pe viitor la elevi spiritul

civic, prosocial, delimitarea clară a celor vinova i prin activarea opiniei colective.ț

(13)  Dacă  prejudiciul  nu  este  recuperat  în  timpul  prevăzut  la  alin.  10,  pe  lângă  răspunderea

materială,  elevii  vinova i  vor  suporta  i  sanc iuni  disciplinare:  muncă în  folosul  comunită ii  deț ș ț ț

elevi, scăderea notei la purtare etc.).

CAPITOLUL III: Drepturile elevilor

Art. 60 Elevii de la Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău beneficiază de

învă ământ gratuit,  cu excep ia manualelor de specialitate, care vor fi procurate de către ace tia,ț ț ș

prin comandă ini iată de profesorii de specialitate, la editurile de profil.ț
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Art.  61 Elevii  pot  beneficia  de  credite  pentru  studii,  acordate de  bănci,  în  condi iile  legii.ț

Ministerul Educa iei îi sprijină material pe elevii cu o situa ie materială precară, prin programulț ț

na ional ,,ț Bani de liceu”, în condi iile prevăzute de metodologia în vigoare.ț

Art.  62 Elevii  pot  utiliza  gratuit,  sub îndrumarea  profesorilor,  baza  materială  de care  dispune

coala.ș

Art.  63 Elevii  interni  i  semiinterni  beneficiază de condi ii  corespunzătoare de masă i  cazare,ș ț ș

contracost, condi ii care să asigure desfă urarea optimă a vie ii i activită ii acestora.ț ș ț ș ț

Art. 64 To i elevii dispun de dreptul de a de ine un bilet de voie, în baza căruia pot solicita învoiriț ț

în ora .ș

Art. 65 Elevii dispun de asisten ă medicală de urgen ă gratuită în timpul cât se află în coală.ț ț ș

Art. 66 Elevii au dreptul de a participa la spectacole de teatru i film, alte manifestări culturale cuș

pre  redus.ț

Art.  67 Elevii  au  dreptul  la  exprimarea  liberă  a  opiniilor  i  ideilor  constructive  pentruș

îmbunătă irea activită ii i vie ii în coală (săli de clasă, internat, cantină, etc.).ț ț ș ț ș

Art. 68 Elevii au asigurate condi ii decente de igienă.ț

Art. 69 Elevii  au dreptul de a redacta i difuza reviste/publica ii  colare cu caracter cre tin, cuș ț ș ș

condi ia de a nu leza ordinea publică, moralitatea, drepturile cetă ene ti.ț ț ș

Art. 70  Elevii pot beneficia, în func ie de rezultatele la învă ătură i de comportament, de accesț ț ș

gratuit, în sezonul rece, la patinoarul din localitate.

Art. 71 (1) Elevii beneficiază de decontarea abonamentelor pentru transportul personal între coalăș

i localitatea de domiciliu, conform ordinului în vigoare.ș

(2) Elevii  interni beneficiază i ei  de decontarea a 8 (opt) călătorii  pe semestru, cu condi ia  caș ț

elevul să opteze pentru cel mai ieftin mijloc de transport între coală i domiciliu ( i retur).ș ș ș

Art.  72 Elevii  au dreptul  de a  înfiin a cercuri/asocia ii  cultural-cre tine,  filantropice,  tiin ifice,ț ț ș ș ț

sportive .a., precum i de a se înscrie i participa la ac iuni de voluntariat. Reuniunile (ac iunile) seș ș ș ț ț

pot desfă ura în coală, utilizând baza materială disponibilă, cu acordul direc iunii, dar fără a lezaș ș ț

programul de cursuri, de medita ii sau liturgic, sau principiile institu iei.ț ț

Art. 73 Elevii au dreptul să- i desemneze reprezentantul din partea Consiliului colar al Elevilor înș Ș

Consiliul Profesoral i Consiliul de Administra ie; elevii pot alege i pot fi ale i în Consiliul Clasei,ș ț ș ș

în Consiliul Reprezentativ al elevilor pe coală, ca responsabili de cantină, de internat sau dormitor.ș

CAPITOLUL IV: Consiliul colar al ElevilorȘ

Art. 74 (1) Fiecare clasă î i va alege reprezentantul în ș Consiliul colar al ElevilorȘ , o dată pe an, la

începutul  primului semestru. Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea

reprezentantului lor. Profesorii nu au drept de vot i nici nu le este permisă influen area decizieiș ț

elevilor.
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(2) Prin  Consiliul colar al ElevilorȘ , ace tia î i exprimă opinia în legătură cu problemele care îiș ș

afectează în mod direct, fiind o structură consultativă i partener al consiliului profesoral.ș

(3) Consiliul colar al ElevilorȘ  func ionează în baza unui regulament propriu, adaptat la specificulț

i  nevoile colii,  elaborat pe baza unui regulament-cadru,  stabilit  de către Consiliul  Na ional alș ș ț

Elevilor.

(4) Consiliul Profesoral desemnează un profesor care va stabili legătura între corpul profesoral iș

Consiliul colar al ElevilorȘ .

(5) Consiliul colar al ElevilorȘ  are următoarele atribu ii:ț

- reprezintă  interesele  elevilor  i  transmite  consiliului  de  administra ie,  directorului  i/sauș ț ș

consiliului profesoral punctul de vedere al elevilor referitor la problemele de interes pentru

ace tia;ș

- apără drepturile elevilor i sesizează încălcarea lor;ș

- se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, informând conducerea

colii despre acestea i propunând solu ii;ș ș ț

- sprijină comunicarea între elevi i cadrele didactice;ș

- dezbate propunerile elevilor i elaborează proiecte;ș

- poate ini ia activită i extra colare, serbări, evenimente culturale, concursuri, excursii;ț ț ș

- poate organiza ac iuni de strângere de fonduri pentru acte caritabile .a.m.d;ț ș

- sprijină proiectele i programele educative în care este implicată coala;ș ș

- propune modalită i pentru a motiva elevii să se implice în activită i extra colare;ț ț ș

- se implică  în asigurarea respectării  regulamentului  de ordine interioară de către  elevi  iș

contribuie cu propuneri constructive la îmbunătă irea acestuia;ț

- organizează alegeri pentru func iile de pre edinte, vicepre edinte i secretar ai consiliuluiț ș ș ș

elevilor.

Art. 75 Forul decizional al Consiliul colar al ElevilorȘ  este Adunarea Generală, care este formată

din reprezentan ii claselor i se întrune te o dată pe lună sau, în situa ii excep ionale, mai frecvent.ț ș ș ț ț

Art. 76 (1) Consiliul colar al ElevilorȘ  are următoarea structură:

- pre edinte;ș

- vicepre edinte;ș

- secretar;

- membri (reprezentan i ai claselor).ț

(2) Mandatul acestora este de 2 (doi) ani; în cazul în care ace tia nu- i fac datoria fa ă de elevi, potș ș ț

fi schimba i, în cadrul Adunării Generale, prin vot secret.ț

(3) Nu pot fi ale i  sau men inu i în ș ț ț Consiliul colar al ElevilorȘ  cei care au nota 9 la purtare.
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CAPITOLUL V: Evaluarea rezultatelor învă ăriiț

Art. 77 (1) Elevii au dreptul la o evaluare obiectivă i corectă a cuno tin elor acumulate.ș ș ț

(2) Elevul sau, după caz, părintele/tutorele/sus inătorul legal, are dreptul de a contesta rezultateleț

evaluării,  solicitând  cadrului  didactic  să  justifice  rezultatele  acestuia  (în  prezen a  elevului  i  aț ș

părintelui/tutorelui /sus inătorului legal), în termen de 5 (cinci) zile de la comunicare.ț

(3)  În  situa ia  în  care  argumentele  prezentate  de  profesor  nu  sunt  considerate  satisfăcătoare,ț

elevul/părintele/tutorele/sus inătorul  legal  poate  solicita,  în  scris,  directorului  colii,  reevaluareaț ș

lucrării scrise (nu se poate solicita reevaluarea probelor practice sau orale).

(4)  Pentru  solu ionarea  cererii  de  reevaluare,  directorul  va  desemna  doi  profesori  de  aceea iț ș

specialitate care nu predau la clasa respectivă  i care vor reevalua lucrarea scrisă.ș

(5)  Media  notelor  acordate  separat  de  către  cei  doi  evaluatori  este  nota  rezultată  în  urma

reevaluării.În cazul în care diferen a dintre nota ini ială, acordată de către profesorul clasei i notaț ț ș

acordată în urma reevaluării este mai mică de un punct, contesta ia este respinsă i nota acordatăț ș

ini ial rămîne neschimbată.În cazul în care diferen a dintre nota ini ială i nota acordată în urmaț ț ț ș

reevaluării este de cel pu in un punct, contesta ia este acceptată.ț ț

(6) În cazul acceptării contesta iei, directorul anulează nota ob inută în urma evaluării ini iale, treceț ț ț

nota acordată în urma reevaluării, autentifică schimbarea prin semnătură i aplică tampila colii;ș ș ș

astfel, nota ob inută în urma contesta iei rămâne definitivă.ț ț

CAPITOLUL VI:  Îndatoririle elevilor

Art.  78 Elevii  Seminarului  Teologic  Ortodox  ,,Chesarie  Episcopul” din Buzău  sunt  datori  să

respecte următoarele prevederi:

a) Să apere credin a ortodoxă, morala cre tină i să contribuie, prin tot ceea ce fac, la bunulț ș ș

renume al Bisericii Ortodoxe Române;

b) Să frecventeze, conform programului  colii, orele de curs, programul liturgic, programul deș

medita ii, ansamblul coral, programul de rugăciune (de diminea ă, de seară, de dinainte i deț ț ș

după servirea meselor), precum i celelalte activită i extracurriculare la care sunt solicita i;ș ț ț

c) Să participe la slujbele de duminică i sărbători, prezentând spre avizare preotului parohș

adeverin a-tip, eliberată anual de către coală în acest scop;ț ș

d) Să respecte îndatoririle în serviciile pe care sunt programa i să le efectueze în coală (laț ș

parloar, la blocul alimentar, la clasă, la dormitor, la paraclis etc.), îndatoriri prevăzute în

prezentul regulament;

e) Să se spovedească, în posturile de peste an, la unul din duhovnicii colii;ș
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f) Să  nu  publice  în  presă  articole  sau  să  acorde  interviuri  despre  institu ie,  fără  acordulț

direc iunii;ț

g) Să nu difuzeze pe internet imagini, filme sau articole care să lezeze demnitatea personalului

didactic sau a colegilor, sau să aducă prejudicii imaginii colii;ș

h) Să aibă o comportare civilizată i o conduită morală în acord cu învă ătura ortodoxă;ș ț

i) Să poarte la toate orele de curs (inclusiv la orele de informatică) i la programul liturgicș

uniforma  stabilită  de  coală:  pantalon  clasic  negru,  sacou  tip  tunică  negru,  căma ăș ș

albă/bleu/albastră, pantofi/ghete de culoare neagră, vestă neagră, con tient fiind că aceastăș

uniformă  reprezintă  o  cinste  i  o  demnitate,  nu  o  corvoadă  inutilă,  impusă  în  modș

concentra ionar;ț

j) Să fie politico i, disciplina i, rezerva i în gesturi i atitudine atât în coală, în familie, înș ț ț ș ș

cercul de prieteni i cuno tin e, cât i în societate;ș ș ț ș

k) Să nu frecventeze barurile, cazinourile i să nu practice jocurile de noroc;ș

l) Să  nu consume băuturi alcoolice, droguri i să nu fumeze;ș

m) Să să păstreze i să utilizeze cu grijă bunurile colii,  să îi delimiteze pe cei care creazăș ș

pagube, apărând astfel onoarea i banii tuturor colegilor i, implicit, ai familiilor lor;ș ș

n) Să nu producă stricăciuni localului, mobilierului, instala iilor sanitare, termice i electrice iț ș ș

aparaturii electronice;

o) Să nu prejudicieze în niciun fel reputa ia institu iei, a corpului profesoral, a colegilor;ț ț

p) Să nu uzeze de calitatea de posesori de permis auto-moto în perioada cât sunt la coală,ș

inclusiv pentru deplasarea de la domiciliu la coală i retur.ș ș

Art. 79 Elevilor Seminarului Teologic Ortodox ,,Chesarie Episcopul” din Buzău li se interzice: 

a) accesul,  circula ia  sau  sta ionarea  pe  intrarea  principală  (u ă,  holul  parloar-ului,  casaț ț ș

scărilor); 

Intrarea i ie irea elevilor în i din coală se face numai pe u a laterală (partea de nord a clădirii).ș ș ș ș ș

Elevii  surprin i  vor  fi  sanc iona i  la  prima  abatere  cu  două  săptămâni  de  cură enie  în  acestș ț ț ț

perimetru (hol parloar i casa scărilor de la intrarea principală la etajul al II-lea), iar la a douaș

abatere cu înlocuirea mochetelor din acest perimetru pe cheltuiala personală.

b) Să iasă din coală în pauzele dintre orele de curs; ș

Dacă există situa ii justificate, ie irea în timpul programului se face numai în baza biletului de voie,ț ș

semnat de către profesorul de serviciu pe coală sau de către dirigintele elevului, bilet ce se prezintăș

portarului împreună cu carnetul de elev, vizat la zi i cu fotografia personală a elevului.ș

c) Să alerge pe holurile colii, să se manifeste zgomotos i indecent în timpul pauzelor, orelorș ș

sau al programului de medita ii.ț
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d) Să  manifeste  violen ă  verbală  (gesturi  indecente,  înjurături)  i/sau  fizică  (bătaie,ț ș

îmbrâncealăa, piedică);

e) Să  poarte:  barbă,  plete,  perciuni;  podoabe  (inele,  bră ări,  cercei,  tatuaje)  /  articoleț

vestimentare  precum:  blugi  petici i,  mula i,  rup i,  alte  culori  decât  negru sau bleumarinț ț ț

uniform,  tricouri  cu  desene  i  imagini  indecente  sau  colorate  strident  (ro u,  roz,  verde,ș ș

galben, portocaliu) pe timpul învoirilor, sau în timpul petrecut în coală.ș

f) Să fumeze în perimetrul colii; ș

Elevii care vor fi surprin i fumând, vor fi sanc iona i.ș ț ț

g) Să introducă, să consume i/sau intre în coală sub influen a băuturilor alcoolice;ș ș ț

h) Să introducă în coală i/sau să consume droguri în interiorul sau în afara colii;ș ș ș

i) Să consume semin e în interiorul colii;ț ș

Elevii  surprin i vor desfă ura 5 (cinci)  zile de activită i suplimentare de cură enie în perimetrulș ș ț ț

colii  sau al  centrului  eparhial,  după cursuri,  fără a fi  scuti i  de pregătirea lec iilor  în perioadaș ț ț

sanc iunii. La repetarea abaterii, elevii în cauză vor efectua timp de 15 (cincisprezece) zile serviciulț

de cură enie  pe holul  internatului.  Dacă refuză executarea  sanc iunii  sau nu o execută  în  modț ț

corespunzător, li se va scădea nota la purtare.

j) Să introducă substan e inflamabile, urât mirositoare, artificii sau petarde; ț

Utilizarea  acestora  în  perimetrul  colii  poate  conduce la  exmatricularea  vinova ilor  i  sesizareaș ț ș

rapidă  a  poli istului  de  proximitate  pentru  sanc iunea  contraven ională  prevăzută  de  legile  înț ț ț

vigoare;

k) Să utilizeze telefoane mobile, aparate foto, tablete, camere video i reportofoane în timpulș

orelor de curs, al programului liturgic i de medita ii, în timpul rugăciunilor i al serviriiș ț ș

meselor; 

l) Să folosească autoturismul ăn perimetrul colii;ș

În cazul încălcării acestei prevederi, obiectele men ionate vor fi confiscate, iar părin ii elevului –ț ț

convoca i la coală pentru a fi informa i i a reintra în posesia obiectelor confiscate.ț ș ț ș

Art. 80 Elevii au obliga ia:ț

a) Să păstreze cură enia i ordinea în întreg perimetrul colii;ț ș ș

b) Să păstreze  lini tea,  ordinea  i  disciplina,  să  vorbească  doar  când sunt  solicita i  sau seș ș ț

anun ă pentru interven ie, prin ridicarea mâinii (în timpul orelor de curs, al programului deț ț

studiu, al servirii mesei);

c) Să- i reia locurile în bănci după semnalul de intrare la ore (de curs sau de medita ii)  i, înș ț ș

lini te deplină, vor a tepta intrarea profesorilor sau î i vor (re)începe pregătirea temelor;ș ș ș
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Elevii  surprin i  pe  coridor  sau  în  dezordine  în  clasă  de  către  profesor  sau  pedagogi  vor  fiș

sanc iona i  prin  evaluare  din  ultimele  3  (trei)  lec ii  predate  la  disciplinele  de  studiu  din  ziuaț ț ț

respectivă sau de-a doua zi, după caz.

d) Să aibă permanent asupra lor carnetul de elev, vizat la zi i cu fotografia personală lipită peș

prima filă a acestuia.

Capitolul  VII: Organizarea i coordonarea programului de internatș

Art. 81 (1) Conducerea Seminarului Teologic Ortodox ,,Chesarie Episcopul” din Buzău nume te,ș

la fiecare început de an colar, cu consultarea pedagogilor colari, un elev – coordonator de internatș ș

din anul terminal, precum i un elev – coordonator pentru probleme de cantină, din anul al III-lea.ș

Atribu iile  elevilor  –  coordonatori  de  internat  i  cantină  sunt  prevăzute  în  ț ș Regulamentul  de

organizare i func ionare a programului de internat i cantină.ș ț ș

(2) La fiecare început de an colar i după vacan a de Pa ti, pedagogii colari vor înainta conduceriiș ș ț ș ș

colii propuneri pentru (re)stabilirea responsabililor cu programul de medita ii al elevilor interni iș ț ș

semiinterni, dar i al externilor consemna i a participa la acest program. ș ț

Elevii-responsabili la medita ii vor fi numi i din rândul elevilor de anul al III-lea i al IV-lea deț ț ș

liceu, cu rezultate bune la învă ătură i disciplină.ț ș

Responsabilii la sălile de medita ii au următoarele atribu ii:ț ț

- să efectueze la începutul fiecărei ore de studiu verificarea rapidă a prezen ei elevilor;ț

- să de ină în acest  sens un caiet  de prezen ă,  cu rubrică zilnică de observa ii,  în care săț ț ț

noteze,  în  afară de prezen ă,  i  alte  probleme,  referitoare  la  elevii  din clasa  respectivă:ț ș

comportament, aten ie, seriozitate în pregătirea temelor, ordine, lini te, cură enie, starea deț ș ț

sănătate, factori externi perturbatori (frig, curent, aer închis etc.);

- să  ajute  elevii,  în  limita  timpului  disponibil  i  a  capabilită ilor  personale,  la  pregătireaș ț

temelor.

Art.  82  La  fiecare  început  de  an  colar,  elevii  din  fiecare  dormitor  î i  vor  alege  un  coleg  -ș ș

responsabil de dormitor.

Responsabilii de dormitor au următoarele atribu ii:ț

- să vegheze permanent ca în dormitor să fie lini te, ordine i cură enie i să men ină acesteș ș ț ș ț

cerin e, cu ajutorul elevului de serviciu la dormitor;ț

- să întocmească graficul cu elevii de serviciu la dormitor i oglinda dormitorului (dispunereaș

elevilor, nominal, pe paturi;
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- să coordoneze activitatea de schimbare a lenjeriei (bilunar), împreună cu elevii de serviciu

din ziua respectivă i de-a doua zi;ș

- să verifice periodic cură enia, ordinea i starea mobilierului aflat în inventarul colegilor săi;ț ș

- să informeze rapid i obiectiv pedagogul colar cu privire la problemele/constatările sale;ș ș

- să  dovedească  sim  gospodăresc  i  să- i  mobilizeze  colegii  la  ac iunile  de  cură enieț ș ș ț ț

săptămânală, astfel încât dormitorul să constituie permanent un mediu ambiental  propice

recreării i odihnei.ș

CAPITOLUL VIII: Organizarea serviciilor în coală. Atribu iile elevilor ș ț

Art. 83 Pentru responsabilizarea elevilor, pentru educarea lor în spiritul atitudinii pozitive fa ă deț

muncă, în cadrul Seminarului Teologic Ortodox ,,Chesarie Episcopul” din Buzău se vor organiza

servicii zilnice:

- pe coală (la parloar);ș

- la cantină ( ca supraveghetor);

- la blocul alimentar (ca elevi de serviciu);

- la clasă;

- la dormitor;

- la paraclisul colii.ș

Art. 84 (1) Graficul zilnic cu elevii de serviciu este întocmit de către pedagogul colar de serviciuș

în tura de după-amiază.

(2) Elevii care se sustrag în mod repetat de cel mult 2 (două) ori de la executarea serviciului în care

este planificat, este sanc ionat conform artț . 58 alin.1-2,  apoi conform art. 60, alin.1-2. din...

(3) Serviciile sunt obligatorii pentru to i elevii, indiferent de regimul lor (interni, semiinterni sauț

externi), cu excep ia celor bolnavi care vor efectua serviciul restant ulterior, după însănăto ire.ț ș

(4) Serviciul pe coală (la parloar) este efectuat de elevii claselor a XII-a (din 13 septembrie până înș

prima zi de coală de după vacan a de Pa ti, când acest serviciu este preluat de elevii clasei a XI-a)ș ț ș

Art. 85 Elevul de serviciu pe coală respectă următoarea procedură:ș

1. cheamă elevii la îndeplinirea programului colii, prin ac ionarea soneriei;ș ț

2. la  ora  6:45  este  prezent  la  parloar,  în  serviciu,  după  ce,  în  prealabil,  a  servit  micul

dejun;zilnic, la prima recrea ie, după ce a sunat de ie ire de la oră, verifică la fiecare clasăț ș

prezen a elevilor, notând nominal absen ii de zi, indiferent de regimul acestora (semiintern,ț ț

intern, extern); după ce sună de intrare la oră (9.00) informează  administratorul cu privire

la absen ii de zi, prin nominalizare, pe clase; ț

3. nu părăse te parloarul, stând la dispozi ia profesorului de serviciu i a pedagogului colar;ș ț ș ș

32



4. nu permite deranjarea orelor de curs de către persoane străine, fie ele autorită i colare sauț ș

biserice ti;ș

5. pentru rela ii, îndrumă respectuos persoanele solicitante la serviciul „sț ecretariat”;

6. nu  admite  accesul  niciunei  persoane  în  coală,  fie  părinte  de  elev,  fără   aprobareaș

profesorului de sreviciu sau a pedagogului colar de serviciu;ș

7. nu  admite  accesul  elevilor  pe  intrarea  principală  i/sau  sta ionarea  acestora  în  parloar,ș ț

raportând în procesul verbal pe cei recalcitran i;ț

8. răspunde de integritatea i înscrisurile din registrul de parloar, fiind obligat ca, la ora 21:00,ș

să-l predea pedagogului colar din tura de noapte, de la care-l va prelua diminea ă;ș ț

9. serviciul pe coală începe la ora 14:15 i se încheie a doua zi, la aceea i oră; (între ora 21:00ș ș ș

i  ora  6:45  nu  se  efectuează  de  serviciu,  coala  fiind  încuiată,  supravegheată  video  iș ș ș

păzită).

Art. 86 Elevii de serviciu la blocul alimentar respectă următoarea procedură:

- poartă halat de protec ie curat, de culoare albă i/sau bleumarin ;ț ș

- acest serviciu se efectuează în grupe de câte 4 (patru) elevi în zilele de luni-vineri, respectiv

de câte 3 (trei) elevi în zilele de sâmbătă- duminică, în baza unei programări;

- ajută la ridicarea alimentelor de la magazie i transportul acestora la bucătărie în condi ii deș ț

igienă, sub supravegherea personalului de specialitate;

- ajută la cură area legumelor i zarzavatului pentru pregătirea hranei elevilor;ț ș

- ajută  la  descărcarea  alimentelor  i  a  materialelor,  precum i  la  depozitarea  acestora  înș ș

condi ii de igienă i securitate;ț ș

- interzic accesul elevilor i a personalului în blocul alimentar, în afara programului afi atș ș

pentru servirea meselor;

- interzic scoaterea veselei i/sau a tacâmurilor din cantină, fără aprobarea personalului dinș

sector, responsabil cu aceste obiecte;

- se îngrijesc, alături de personalul angajat,  de buna servire a elevilor (de aranjarea pentru

servire i debarasarea veselei după servire);ș

- transportă resturile alimentare i gunoiul la locul special destinat acestui scop.ș

Art.  87 Serviciul  de  supraveghetor  la  cantină  este  efectuat  de  către  elevii  clasei  a  XII-a,  iș

presupune respectarea următoarei proceduri de către ace tia:ș

- asistă la eliberarea corectă, conform listei zilnice, a alimentelor ce urmează a fi gătite/servite

de elevi, din magazie către bucătărie;asistă la prepararea i por ionarea hranei elevilor;ș ț

- coordonează aranjarea mesei pentru elevi;
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- coordonează grupa de serviciu la blocul alimentar, urmărind respectarea normelor de igienă,

dar i a regulilor de protec ie a muncii;ș ț

- coordonează rugăciunile de la masă;

- propune, prin procesul-verbal pe care trebuie să-l încheie la sfâr itul serviciului, modalită iș ț

de eficientizare a condi iilor de servire, îmbunătă irea meniului, a mediului ambiental dinț ț

cantină etc;

- neîncheierea procesului-verbal de către elevul supraveghetor la cantină în registrul special

destinat  acestui  scop este  echivalentă  cu  neefectuarea  acestui  serviciu,  elevul  suportând

rigorile prevăzute de art. 60, alin.1-2.

Art. 88 Serviciul la clasă este efectuat de câte 2 (doi) elevi, care trebuie să respecte următoarea

procedură:

- asigură cură enia generală a clasei, după rugăciunea de seară, respectiv după servirea meseiț

de prânz;

- terg praful de pe mobilier;ș

- aerisesc clasa la fiecare recrea ie (atât dintre orele de curs, cât i dintre orele de medita ii);ț ș ț

- men in ordinea i disciplina în clasă;ț ș

- golesc la locul exterior de depozitare a gunoiului menajer co ul  ori de câte ori este nevoie;ș

- terg tabla la nevoie;ș

- comunică absen ii nemotiva i la fiecare oră profesorilor, precum i elevii absen i motiva i –ț ț ș ț ț

afla i în servicii;ț

- coordonează rostirea rugăciunii înainte i după ore;ș

- înainte de prima oră de curs, scriu pe tablă, în col ul din dreapta-sus praznicul zilei, conformț

calendarului cre tin-ortodox, precum i un scurt verset biblic.ș ș

Art. 89 (1) Serviciul la dormitor este efectuat de către un singur elev-zilnic, astfel: diminea a, la oraț

6:45, după-amiaza la ora 16:30 i seara, la ora 21:30.ș

(2) Procedura de respectat de către elevul de serviciu la dormitor constă în:

- asigură o cură enie desăvâr ită în dormitor;ț ș

- aerise te dormitorul diminea a i după-amiaza, doar atât timp cât face curat;ș ț ș

- aranjează paturile elevilor absen i de zi sau ale colegilor afla i în servicii;ț ț

- aten ionează colegii de dormitor cu privire la neregulile constatate i urmăre te ca ace tia săț ș ș ș

le remedieze urgent;

- asigură respectarea lini tii, împreună cu responsabilul de dormitor, în timpul programului deș

odihnă (după-amiaza i/ sau noaptea, după ora 22.00;ș
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- interzice  utilizarea  de  aparate  electrie/electrocasnice  sau  a  re elei  electrice  pentruț

improviza ii.ț

Art.  90 (1) Începând cu anul  2011, 3 (trei)  elevi  din anul  al  III-lea vor avea responsabilitatea

paraclisului  din  incinta  colii  i  a  paraclisului  din  interiorul  centrului  eparhial  (inclusiv  aș ș

inventarului,  prin  semnătură),  astfel  încât  seara,  între  ora  21:15 i  23:00  elevii  interni  să  aibăș

posibilitatea de a se ruga într-o ambian ă potrivită (este vorba de paraclisul din coală).ț ș

(2) Este interzis cu desăvâr ire oricărui elev să utilizeze paraclisul cu altă destina ie decât pentruș ț

rugăciune (de exemplu, pentru învă at, pentru cântat .a.m.d.).ț ș

(3)  Elevii  paraclisieri  vor  fi  numi i  de către  preotul  spiritual  al  colii,  cel  care  coordonează  iț ș ș

programul liturgic zilnic al elevilor.

(4) Elevii paraclisieri vor solicita, ori de câte ori consideră necesar elevi de la clasele a IX-a pentru

cură enie în acest sector.ț

CAPITOLUL IX:  Recompense acordate elevilor

Art. 91 (1) Pentru rezultate  deosebite ob inute la învă ătură i purtare elevilor de la Seminarulț ț ș

Teologic Ortodox ,,Chesarie Episcopul” din Buzău li se acordă premii la sfâr itul anului colar,ș ș

după cum urmează:

Premiul I – se acordă elevului care ob ine media generală cea mai mare, dar nu mai mică de 9.00 iț ș

media 10 la purtare;

Premiul al II-lea – se acordă elevului care ob ine media generală imediat următoare mediei pentruț

premiul I, dar nu mai mică de 8.50 i media 10 la purtare;ș

Premiul al III-lea – se acordă elevilor care au ob inut următoarele 3 (trei) medii, dar nu mai mici deț

8.00 i media 10 la purtare;ș

Men iuni speciale – se pot acorda elevilor cu rezultate deosebite la anumite materii de studiu, celorț

care nu au avut nicio absen ă, sau care s-au remarcat prin fapte deosebite în interesul semenilor, alț

societă ii.ț

(2) Dacă doi sau mai mul i elevi ob in la sfâr itul anului colar aceea i medie generală i 10 laț ț ș ș ș ș

purtare, ei vor primi acela i premiu sau aceea i men iune.ș ș ț

(3) Premiul  de onoare i  titlul  de ef de promo ie  al  Seminarului  Teologic  Ortodox ,,ș ș ț Chesarie

Episcopul” din Buzău se acordă unui singur elev din anul terminal, care a ob inut cea mai mareț

medie calculată pe toată durata celor două cicluri de învă ământ (inferior i superior), dar nu maiț ș

mică  de  9.00 i  media  10 la  purtare,  care  s-a  distins  prin  aptitudini  speciale  i  comportamentș ș

deosebit.

Art.  92  (1)  În condi iile  prevăzute  de  lege,  elevii  pot  beneficia  de diferite  tipuri  de burse:  deț

performan ă, de merit, de studiu i de ajutor social, programul „ț ș Bani de liceu”;
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(2) Pentru rezultate remarcabile, ob inute în cadrul altor activită i (concursuri, olimpiade, proiecte,ț ț

dezbateri etc.), elevii pot primi diplome, medalii, trofee, bani.

(3)  Primilor  10  (zece)  elevi  cu  rezultate  deosebite  la  învă ătură  i  disciplină,  Arhiepiscopiaț ș

Buzăului i Vrancei le oferă gratuit (mai pu in transportul) o săptămână într-o tabără colară, înș ț ș

perioada vacan ei de vară.ț

CAPITOLUL X: Sistemul de învoiri. Motivarea absen elorț

Art. 93 Elevii pot beneficia de învoiri  generale i individuale.ș

Art. 94  (1) Învoirea generală în ora  se acordă, de regulă, în fiecare zi de joi a săptămânii,  înș

intervalul orar 14:45-18:00; excep ie fac clasele care au ora de informatică în acest interval orar;ț

elevii acestor clase î i vor ajusta timpul de învoire astfel încât să nu absenteze de la ore.ș

(2) Nu beneficiază de învoirea generală acei elevi sanc iona i prin interdic ie la învoiri (generaleț ț ț

i/sau individuale),  pentru o perioadă de timp, cuprinsă între 1 (una) i 4 (patru) săptămâni,  înș ș

func ie de gravitatea abaterii.ț

Art. 95  (1) Învoirile individuale se acordă zilnic, în intervalul orar 14:45-16:30, prin înscris pe

biletul de voie, semnat de către profesorul sau pedagogul colar de serviciu.ș

(2) Fiecare elev are dreptul la o singură învoire individuală pe săptămână (prin înscris pe biletul de

voie). 

(3) Excep ie de la această regulă pot face numai elevii cu media pe semestrul (anul colar) anteriorț ș

peste 8.00. Astfel:

- elevii din ciclul inferior (clasele a IX-a i a X-a), cu media generală peste 8.50 i media 10 laș ș

purtare pot beneficia, la cerere, de o învoire individuală pe săptămână, dar intervalul orar poate fi:

14:45-18:30;

- elevii din ciclul inferior, cu media generală peste 9.00 i media 10 la purtare pot beneficia, laș

cerere, de o învoire individuală pe săptămână, dar intervalul orar poate fi: 14:45-20:00;

- elevii din ciclul superior (clasele a XI-a i a XII-a), care au media generală peste 8.00 i media 10ș ș

la purtare pot beneficia, la cerere, de o învoire individuală pe săptămână, dar intervalul orar poate

fi: 14:45-21:00;

- elevii din ciclul superior cu media generală peste 9.00 i media 10 la purtare pot beneficia, laș

cerere, de învoiri individuale în intervalul orar: 14:45-16:30 sau de o singură învoire individuală, în

intervalul orar: 14:45-22:00.

Art. 96  Elevii  cu note mai mici de 8.00 la  muzică bisericească, tipic i liturgicăș  nu vor putea

beneficia  de  învoiri  la  parohie  pentru  hramuri,  sfin iri,  resfin iri  sau  alte  activită i  din  timpulț ț ț

săptămânii.

Art.  97  Elevii  care,  consemna i  fiind,  solicită  învoire,  de i  tiu  că  sunt  consemna i,  vor  aveaț ș ș ț

automat 1 (unul) punct scăzut la purtare, pentru minciună.
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Art. 98 Învoirile din motive medicale se ob in respectând următoarea procedură: ț

(1) elevul se îmbolnăve te în coală ș ș

1. el este obligat să se adreseze cabinetului medical din incinta colii;ș

2. dacă personalul medical îi eliberează scutire medicală i tratament la domiciliu (mediculș

pediatru de medicină colară), sau îi recomandă repaus la domiciliu i consultarea mediculuiș ș

de familie pentru tratament i scutire medicală (asistentele medicale de la cabinetul medicalș

al colii), atunci elevul întocme te imediat o cerere, adresată directorului colii, solicitândș ș ș

prin aceasta scutire de frecven ă pe perioada recomandată de cabinetul medical al colii;ț ș

3. elevul predă această cerere imediat ce a întocmit-o dirigintelui, profesorului de serviciu sau

pedagogului, după caz;

4. persoana care a preluat cererea de la elevul bolnav este obligată ca, în timpul cel mai scurt

(maxim 30 de minute de la momentul preluării cererii), să ob ină aprobarea conducerii i săț ș

permită elevului bolnav să meargă acasă (singur sau înso it de unul din părin i, în func ie deț ț ț

starea copilului);

5. în cazul în care directorul nu este în institu ie, decizia de învoire o poate lua persoana care aț

preluat cererea elevului, prin consultare telefonică cu dirigintele elevului în cauză;

6. la momentul revenirii din învoire (scutire medicală), elevul este obligat să se prezinte la

cabinetul medical colar pentru a- i ridica sau viza, după caz, scutirea medicală;ș ș

7. scutirile medicale neprezentate spre vizare/motivare în termen de maxim  7 ( apte) zile sauș

nevizate  de  către  cabinetul  medical  colar,  î i  pierd  valabilitatea,  atât  pentru  motivareaș ș

absen elor de la program (ore, program liturgic, de internat) cât i pentru a putea fi scutit deț ș

plata taxei pentru masă i cazare pe perioada scutirii;ș

8. scutirea de la plata taxei pentru masă i cazare se aplică numai în cazul scutirii pe o duratăș

egală sau mai mare de 5 (cinci) zile lucrătoare consecutive, fără a lua în calcul ziua plecării

din coală;ș

9. pentru  a  beneficia  de  această  prevedere,  elevul  trebuie  să  ata eze  cererii  întocmite  laș

momentul plecării în repaus i tratament la domiciliu, scutirea medicală în original (după ce,ș

în prealabil, a fotocopiat-o, pentru diriginte).

(2) elevul se îmbolnăve te în perioada când se află în familieș

1. unul  din  părin ii  acestuia  trebuie  să  informeze  telefonic  dirigintele/pedagogul  sauț

serviciul ,,Secretariat” (la nr. de telefon: 0238 710065, între orele 8:30-14:00, preferabil la

prima oră din prima zi de absentare).

2. elevul care nu respectă prevederea de la art. 82, alin. (2) pierde scutirea de la plata taxei

pentru masă i cazare.ș
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3. elevul care, bolnav fiind, părăse te coala fără cerere aprobată, deci fără a anun a personalulș ș ț

de educa ie, rămâne cu absen ele nemotivate.ț ț

Art. 99 (1) Învoirile în familie se acordă de vineri, după ultima oră de curs, până duminică, la ora

20:00.

(2) În principiu, fiecare elev merge în familie odată la două săptămâni, dar, în cazul elevilor cu

situa ie colară precară sau cu probleme de disciplină, li se poate impune acestora plecarea acasă oț ș

dată pe lună.

(3) Această măsură se ia la propunerea dirigintelui, profesorilor sau pedagogilor colari de cătreș

direc iunea colii.ț ș

(4)  Învoirile  generale  în  familie  (pentru  to i  elevii)  se  acordă  în  situa ii  speciale  (exprimareaț ț

dreptului de vot, sărbători na ionale .a.m.d.), cu aprobarea Inspectoratului colar Jude ean i cuț ș Ș ț ș

binecuvântarea Î.P.S. Părintelui Arhiepiscop al Buzăului i Vrancei.ș

CAPITOLUL XI: Sanc iuni aplicate elevilorț

Art.  100  Toate  faptele  ce  contravin  regulamentelor  colare,  precum i  moralei  cre tine  vor  fiș ș ș

sanc ionate, după cum urmează:ț

a) Observa ia  individuală  –  constă  în  dojenirea  elevului.  Sanc iunea  se  aplică  de  cătreț ț

pedagogi, diriginte, profesori. Ea poate să atragă sau nu i alte sanc iuni.ș ț

b) Mustrarea  în  fa a  colectivului  de  elevi  ai  clasei/ colii  sau în  fa a  membrilor  consiliuluiț ș ț

profesoral – constă în dojenirea elevului i sfătuirea acestuia să se poarte în a a fel încât săș ș

dea dovadă de îndreptare, atrăgându-i-se aten ia că, dacă nu- i revizuie te comportamentul,ț ș ș

i  se  va  aplica  o  sanc iune  mai  severă.  Sanc iunea  este  înso ită  i  de  o  sanc iuneț ț ț ș ț

administrativă (de regulă, între 1 (una) i 5 (cinci) zile de activită i suplimentare după oreleș ț

de curs, constând în cură enie în perimetrul colii, ac iuni filantropice sau în cadrul centruluiț ș ț

eparhial .a.). ș

c) Mustrarea scrisă – constă în dojenirea elevului, în scris, de către diriginte, la propunerea

pedagogului  colar  i/sau  a  profesorilor,  i  înmânarea  documentului  părin ilor/tutorilorș ș ș ț

legali,  contrasemnătură.  Sanc iunea  prime te  număr  de  înregistrare  i  este  înso ită  deț ș ș ț

scăderea notei la purtare cu 1-2 puncte, dar cu posibilitatea reabilitării cu maxim un punct a

notei la purtare.

d) Avertismentul  scris – se acordă de către consiliul  profesoral, in urma săvâr irii  de cătreș

elevi a unor abateri grave, considerate ca atare de consiliu, ca o ultima ansă, înainte deș

preavizul de exmatriculare; este înso it de nota la purtare cu 3(trei) puncte i are valabilitateț ș

pe toată durata liceului. Se înmânează părin ilor un exemplar.ț

e) Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile – constă în substituirea activită i obi nuiteț ș

a elevului (ore de curs, program de studiu), pe perioada aplicării sanc iunii cu o pedeapsă laț
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centrul eparhial, la o mânăstire, sau cu un alt fel de activitate in cadrul colii. Dacă elevulș

refuză  să  participe  la  aceste  activită i,  absen ele  sunt  considerate  nemotivate  (la  întregț ț

programul colii), elevul trebuind să meargă in familie. Sanc iunea se comunică părin ilorș ț ț

sau tutorilor legali,  cu număr de înregistrare,  sub semnătură,  i este înso ită de scădereaș ț

notei la purtare cu 2-3 puncte, cu posibilitatea reabilitării a cel mult unui punct din cele

hotărâte spre scădere.

f) Preavizul de exmatriculare – se întocme te, în scris de către diriginte i este contrasemnatș ș

de către director pentru elevii care absentează nemotivat 20 de ore la diferite discipline de

studiu,  sau  15%  din  totalul  orelor  la  o  singură  disciplină  cumulate  pe  un  an  colar;ș

sanc iunea se înmânează părintelui/tutorelui legal, sau elevului, dacă acesta a împlinit 18ț

ani,  sub semnătură. Această sanc iune se consemnează in registrul de eviden ă al elevilor iț ț ș

în catalogul clasei, la sfâr it de semestru sau de an colar, i este înso ită de scăderea noteiș ș ș ț

la purtare cu 3 (trei) puncte.

g) Exmatricularea  –  constă  în  eliminarea  din  unitatea  de  învă ământ  în  care  elevul  a  fostț

înscris. Exmatricularea poate fi:

- Exmatriculare cu drept de reînscriere în anul următor în aceea i unitate de învă ământ i înș ț ș

acela i  an  de  studiu.  Sanc iunea  se  poate  aplica  pentru  un  număr  de  40  de  absen eș ț ț

nejustificate di totalul orelor de studiu, sau cel pu in 30% din totalul orelor la o singurăț

disciplină  de  studiu,  cumulate  pe  un  an  colar.  Se  mai  aplică  pentru  elevii  careș

intervin/modifică/distrug documente colare (catalog, carnet de elev, registru matricol, foiș

matricole etc.), sau pentru cei care încalcă art. 23, alin. 6-7.

- Exmatriculare fără drept de reînscriere în aceea i unitate de învă ământ. Această sanc iuneș ț ț

se aplică elevilor care sustrag/î i însu esc bunuri ce nu le apar in, indiferent de valoareaș ș ț

acestora, precum i elevilor care încalcă prevederile art. 23, alin. 12, 13, 14, art.27, art. 28,ș

art. 29, art. 30, art. 37.

- Exmatriculare din toate unită ile de învă ământ, fără drept de reînscriere pentru o perioadăț ț

de timp. Această sanc iune se aplică pentru fapte deosebit de grave, precum: violen ă fizică,ț ț

abuz fizic (sexual), implicare în trafic de droguri, substan e interzise (inclusiv etnobotanice),ț

prostitu ie,  profanarea celor sfinte,  crimă .a.m.d.,  fapte care reclamă i  interven ia altorț ș ș ț

institu ii ale statului (poli ie, justi ie).ț ț ț

Art. 101 Toate prevederile cuprinse la art. 84, lit. b)-f) se aplică în cadrul consiliului profesoral,

prin acordul majorită ii simple a membrilor prezen i, cu participarea, în calitate de observator, aț ț

reprezentantului consiliului elevilor din coală.ș
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Art. 102 Elevii care ob in la purtare, media anuală mai mică de 8 (opt), nu mai pot continua studiileț

la  profilul  teologic,  ei  fiind  obliga i  să  se  transfere,  pentru  anul  colar  următor,  la  alteț ș

profiluri/specializări. 

Seminarul  Teologic  Ortodox  ,,Chesarie  Episcopul” din Buzău  mai  aplică,  prin  factorii  săi  de

educa ie (pedagogi, profesori, dirigin i, director) următoarele sanc iuni:ț ț ț

(1) Scăderea unui punct la purtare pentru elevii care:

- nu au inută corespunzătoare;ț

- sunt surprin i a nu fi în coală (în clasă - la ore i la medita ii; în dormitor - la programul deș ș ș ț

odihnă), chiar i pentru 5 minute;ș

- nu se spovedesc duhovnicilor colii în posturile din timpul anului colar;ș ș

- ob in notele de 1 (unu) - fiind surprin i copiind,  sau 2 (doi) - pentru suflat  colegilor  înț ș

timpul evaluării, indiferent de materie;

- au 2 (două) absen e nemotivate, pe semestru, la Sfânta Liturghie;ț

- au 4 (patru) absen e nemotivate, pe semestru, la slujba de seară sau/ i de diminea ă;ț ș ț

- au 5 (cinci) absen e nemotivate, pe semestru, la rugăciunile de seară sau/ i de diminea ă;ț ș ț

- refuză în mod deliberat să furnizeze informa ii,  sau furnizează informa ii eronate privindț ț

adresa/numărul de telefon al părin ilor/tutorilor legali;ț

- nu respectă atribu iile în serviciile în care este implicat, conform planificărilor (pe coală iț ș ș

la blocul alimentar – fie ca supraveghetor, fie ca elev de serviciu);

- nu respectă consemnarea primită.

Prin consemnare se în elege fie interdic ia de a merge în învoire (generală i/sau individuală, fieț ț ș

repetarea unei sarcini primite pentru o perioadă de timp. Consemnările pe care le pot primi elevii

sunt:

- interdic ia de a ie i în ora  pentru o perioadă cuprinsă între o săptămână i 4 (patru) săptămâniț ș ș ș

(perioada variază în func ie  de situa ia  la învă ătură i  disciplină a elevului  în cauză) se aplicăț ț ț ș

elevilor care sunt nereceptivi diminea a, la de teptare, întârziind în mod nejustificat în pat, în timpț ș

ce majoritatea colegilor lor sunt la program sau celor care întârzie la programul de medita ii;ț

-  sanc iunea  de  repetare  a  serviciului  timp  de  5  (cinci)  zile  lucrătoare  consecutiv  pentruț

neefectuarea sau efectuatuarea  în  mod superficial  /  par ial/  nesatisfăcător  a serviciului  pe holulț

internatului/la  clasă/la  dormitor  – la  prima abatere.  La a  doua abatere de aceea i  factură,  celuiș

vinovat i se aplică sanc iunea prevăzută la  ț art. 57, alin. 1-2, fiind afectat i de scăderea notei laș

purtare.

CAPITOLUL XII: Transferul elevilor

Art. 103 Transferul elevilor se face numai în vacan ele colare, cu aprobarea consiliului profesoral.ț ș
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Art. 104 Transferul elevilor se face numai prin cerere scrisă, adresată de către părin ii/tutorii legaliț

ai elevului-solicitant, adresată direc iunii colii.ț ș

Art. 105 Transferul elevilor din motive discilpinare de la o clasă la alta se face de către consiliul

profesoral, fără a fi necesar acordul părin ilor, dar cu acordul dirigintelui clasei unde urmează a fiț

transferat elevul.

Art. 106 Elevii care solicită transferul de la o altă coală la Seminarul Teologic Ortodox ,,ș Chesarie

Episcopul” din Buzău, trebuie să respecte următoarea procedură:

1. Cerere scrisă, adresată de către părin ii/tutorii legali ai elevului – directorului colii noastre,ț ș

care să cuprindă: acordul oficial al unită ii de învă ământ  de la care elevul se transferă laț ț

coala noastră; adeverin ă cu mediile generale semestrile i mediile la purtare; recomandareș ț ș

din partea consiliului parohial (formularul-tip); certificat de botez, în original.

2. Cererea se depune de către părin ii elevului – solicitant la serviciul ,,ț secretariat”.

3. Cererile de transfer se aprobă de către consiliul profesoral, în vacan ele colare, mai precisț ș

în perioadele 1-10 septembrie i/sau 3-8 februarie.ș

4. Cererile de transfer se aprobă în limita numărului de locuri maxim – prevăzut de Legea

educa iei  nr.  1/2011,  cu  modificările  i  completările  ulterioare,  în  urma  sus inerii  iț ș ț ș

promovării examenelor de diferen e, specifice învă ământului voca ional, profilul teologic.ț ț ț

5. Principala  condi ie  de  a  primi  o  cerere  de  transfer  a  unui  elev  de  la  o  altă  coală  laț ș

Seminarul Teologic Ortodox ,,Chesarie Episcopul” din Buzău constă în faptul că mediile

generale trebuie să fie peste 8.00, iar media la purtare 10.

Art. 107 Elevii afla i în situa ia de exmatriculare din cauza absen elor sau a abaterilor disciplinareț ț ț

pot solicita transferul la o altă coală respectând următoarea procedură:ș

1. Părin ii/tutorii  legali  ai  elevului  în  cauză  se  prezintă  cu  o  cerere  aprobată  de  cătreț

conducerea  institu iei  unde  urmează  a  fi  transferat  elevul,  care  să  con ină  motiveleț ț

transferului  (nota la  purtare  i  cauza reală  a scăderii  acesteia,  corigen e,  situa ie  colarăș ț ț ș

neîncheiată .a.).ș

2. Părin ii/tutorii legali ai elevului în cauză depun o cerere prin care solicită transferul.ț

3. Cererea va fi supusă aprobării consiliului profesoral în maxim 72 de ore, timp în care elevul

î i completează fi a de lichidare - tip.ș ș

TITLUL VIII: Evaluarea unită ii de învă ământț ț

CAPITOLUL I: Dispozi ii generaleț

Art. 108 Evaluarea instituţională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme

fundamentale: a) inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ; b) evaluarea internă

şi externă a calităţii educaţiei. 
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Art.  109 (1)  Inspecţia  de  evaluare  instituţională  a  Seminarului  Teologic  Ortodox  ,,Chesarie

Episcopul” din Buzău reprezintă o activitate de evaluare generală a performanţelor, prin raportare

explicită  la  politicile  educaţionale,  la  scopurile  şi  obiectivele  dezirabile  propuse,  la  standardele

asumate în funcţionare. 

(2) Inspecţia de evaluare instituţională se realizează de către inspectoratul şcolar şi minister, prin

inspecţia şcolară generală, în conformitate cu prevederile regulamentului de inspecţie a unităţilor de

învăţământ, elaborat de minister.

CAPITOLUL II: Evaluarea internă a calităţii educaţiei 

Art.  110 (1)  Calitatea  educaţiei  reprezintă  o  prioritate  permanentă  pentru  Seminarul  Teologic

Ortodox ,,Chesarie Episcopul” din Buzău şi este centrată preponderent pe rezultatele învăţării. 

(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în învăţământul

preuniversitar. 

Art.  111 (1)  În  conformitate  cu  prevederile  legale,  la  nivelul  Seminarului  Teologic

Ortodox ,,Chesarie  Episcopul” din Buzău se înfiinţează  comisia  pentru evaluarea  şi  asigurarea

calităţii (CEAC). 

(2) Pe baza legislaţiei în vigoare, Seminarul Teologic Ortodox ,,Chesarie Episcopul” din Buzău

elaborează  şi  adoptă  propria  strategie  şi  propriul  regulament  de  funcţionare  a  comisiei  pentru

evaluarea şi asigurarea calităţii. 

(3) Conducerea unităţii de învăţământ este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate.

CAPITOLUL III: Evaluarea externă a calită ii educa ieiț ț

Art.  112 (1)  Evaluarea  externă  a  calităţii  educaţiei  în  Seminarul  Teologic  Ortodox  ,,Chesarie

Episcopul” din Buzău  se  realizează,  în  conformitate  cu  prevederile  legale,  de  către  Agenţia

Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar. 

(2)  Seminarul  Teologic  Ortodox  ,,Chesarie  Episcopul” din Buzău  se  supune  procesului  de

evaluare, în condiţiile legii. 

(3)  În  cazul  evaluării  externe  realizate  de  către  Agenţia  Română  de  Asigurare  a  Calităţii  în

Învăţământul  Preuniversitar,  în  bugetul  Seminarul  Teologic  Ortodox ,,Chesarie  Episcopul” din

Buzău  vor  fi  asigurate,  în  mod  distinct,  din  finanţarea  de  bază,  sumele  necesare  acoperirii

costurilor,  conform  tarifelor  percepute  de  către  Agenţia  Română  de  Asigurare  a  Calităţii  în

Învăţământul Preuniversitar pentru această activitate.

TITLUL IX: Partenerii educa ionaliț

CAPITOLUL I: Părin ii sauț  reprezentanţii legali

Art. 113 (1) Părinţii sau reprezentanţii legali ai preşcolarului/elevului sunt parteneri educaţionali

principali ai Seminarului Teologic Ortodox ,,Chesarie Episcopul” din Buzău / structurilor arondate.
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(2) Părinţii sau reprezentanţii  legali  ai copilului/elevului au acces la toate informaţiile legate de

sistemul de învăţământ care privesc educaţia copiilor lor. 

(3) Părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului/elevului au dreptul:

a) Să fie susţinuţi de sistemul de învăţământ, pentru a se educa şi a-şi îmbunătăţi aptitudinile

ca parteneri în relaţia familie-şcoală;

b) Să opteze, conform legii, pentru tipul i forma de învă ământ pe care elevii le vor urma i săș ț ș

aleagă parcursul colar corespunzător intereselor, pregătirii i competen elor lor;ș ș ț

c) Să  facă  parte  din  organele  de  conducere  sau  constitutive  ale  Seminarului  Teologic

Ortodox ,,Chesarie Episcopul” din Buzău, conform prevederilor legale;

d) Să  solicite  i  să  obţină  orice  informaţie  legată  de  participarea  copilului  lor  la  procesulș

instructiv-educativ;

e) Să se adreseze în scris directorului Seminarului Teologic Ortodox ,,Chesarie Episcopul”

din Buzău pentru rezolvarea unor situa ii de familie care necesită implicarea copiilor lor;ț

f) Să  fie  sprijinit  de conducerea  Seminarului  Teologic  Ortodox ,,Chesarie  Episcopul” din

Buzău în  vederea  rezolvării  unor  probleme care  in  de  rela ia  lor  cu  copilul  (consiliereț ț

psihopedagogică, discu ii cu profesorii sau dirigintele clasei, etc.)ț

g) Să  facă  propuneri  privind  îmbunătăţirea  activităţii  în  cadrul  Seminarul  Teologic

Ortodox ,,Chesarie Episcopul” din Buzău;

h) Să sesizeze orice nereguli constatate în desfăşurarea activităţii în cadrul Seminarul Teologic

Ortodox ,,Chesarie Episcopul” din Buzău.

Art.  114  (1)  Accesul  părin ilor  sau  reprezentan ilor  legali  ai  elevilor  în  clădirea  Seminaruluiț ț

Teologic Ortodox ,,Chesarie Episcopul” din Buzău este permis doar:

- la solicitarea directorului/dirigintelui/pedagogului colar;ș

- la adunările generale cu părin ii (pe clase sau pe coală);ț ș

- la audien ele anteprogramate la direc iunea colii (luni, între orele 13:00-15:00; mar i intreț ț ș ț

orele 11-13 i miercuri între orele 13-14);ș

- în preziua începerii anului colar, la cazarea elevilor interni.ș

(2) Părin ii sau reprezentanţii legali ai elevilor  îi pot vizita zilnic, în intervalul orar 15:.00-16:25,ț

prin intermediul elevului de serviciu pe coală. Întrevederea se va desfă ura în holul mare de laș ș

intrarea principală (parloar).

CAPITOLUL II: Îndatoririle părinţilor sau reprezentanţilor legali

Art.  115 (1) Părin ii  sau  reprezentanţii  legaliț  ai  elevilor  de  la  Seminarul  Teologic

Ortodox  ,,Chesarie  Episcopul” din Buzău  au  obliga ia,  conform  legii,  să  asigure  achitareaț

cheltuielilor pentru masă i cazare, precum i frecven a elevilor la programul colii.ș ș ț ș
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(2) Părin ii sau reprezentanţii legaliț  ai elevilor sunt obliga i ca, cel pu in de 2 (două) ori pe lună, săț ț

ia legătura cu dirigintele i pedagogul colar (în cazul elevilor interni i semiinterni), atât pentru aș ș ș

cunoa te evolu ia copiilor lor, cât i pentru a adopta strategii comune, de corec ie i progres.ș ț ș ț ș

(3) Părin ii sau reprezentanţii legaliț  ai preşcolarului sau ai elevului din învăţământul obligatoriu au

obligaţia:

a) Să prezinte prompt toate documentele solicitate prin Metodologia de admitere, să semneze

Acordul de parteneriat cu coala valabil pe toată perioada liceului;ș

b) Să susţină şcoala pentru a-şi atinge scopurile sale educative;

c) Să susţină elevii în activităţile instructiv-educative desfă urate în cadrul liceului, inclusiv înș

activitatea  de  învăţare  realizată  prin  intermediul  tehnologiei  şi  al  internetului,  şi  de  a

colabora  cu  personalul  unităţii  de  învăţământ  pentru  desfăşurarea  în  condiţii  optime  a

acestei activităţi;

d) Să  colaboreze  cu  şcoala  şi  să  informeze  în  particular  directorul  /profesorul  diriginte  în

legătură cu diferitele probleme familiale apărute;

e) Să  sprijine  coala  pentru  crearea  unui  climat  propice  în  scopul  păstrării  mobilierului,ș

aparaturii  etc.  cu  care  este  dotată  coala  i  să  suporte  cheltuielile  necesare  reparării  /ș ș

înlocuirii obiectelor stricate de copiii lor;

f) Să nu întrerupă  programul  şcolar;  mesajele  importante  se  vor  transmite,  după caz,  prin

intermediul  secretariatului  liceului,  prin  agen ii  de  pază,  prin  profesorul  sau  elevul  deț

serviciu.

CAPITOLUL III: Adunarea generală a părinţilor 

Art. 116  (1) Adunarea generală a părinţilor este constituită din toţi părinţii sau reprezentanţii legali

ai copiilor/elevilor de la formaţiunea de studiu. 

(2) Adunarea generală a părinţilor hotărăşte cu privire la susţinerea cadrelor didactice şi a echipei

manageriale a Seminarului Teologic Ortodox ,,Chesarie Episcopul” din Buzău privind activităţile

şi auxiliarele didactice şi mijloacele de învăţământ utilizate în demersul de asigurare a condiţiilor

necesare educării copiilor/elevilor. 

(3) În adunarea generală a părinţilor se discută problemele generale ale colectivului de copii/elevi şi

nu  situaţia  concretă  a  unui  copil/elev.  Situaţia  unui  copil/elev  se  discută  individual,  numai  în

prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al copilului/elevului respectiv. 

CAPITOLUL IV: Comitetul de părinţi 

Art. 117 (1) Comitetul de părin i al clasei se alege în fiecare an colar, în prima adunare generală aț ș

părin ilor elevilor clasei, adunare prezidată de dirigintele clasei.ț

(2) Comitetul de părin i al clasei este format din 3 (trei) persoane (un pre edinte i doi membri) iț ș ș ș

reprezintă interesele părin ilor i elevilor în consiliul clasei i în adunarea generală a părin ilor.ț ș ș ț
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(3) Comitetul de părin i al clasei are următoarele atribu ii:ț ț

1) Asigură frecven a elevilor la programul integral al colii.ț ș

2) Are ini iative  i  se implică în  îmbunătă irea condi iilor  de studiu i  cazare pentru eleviiț ș ț ț ș

clasei.

3) Atrage persoane fizice  sau juridice care,  prin contribu ii  financiare  sau materiale,  sus inț ț

programe de modernizare a activită ii educative i a bazei materiale din coală.ț ș ș

4) Sprijină  conducerea  unită ii  de  învă ământ  i  pe  diriginte  în  între inerea,  dezvoltarea  iț ț ș ț ș

modernizarea bazei materiale a clasei i a colii.ș ș

5) Se interzice  ini ierea  de către  coală  sau de către  părin i  a  oricărei  discu ii  cu elevii  înț ș ț ț

vederea colectării i administrării fondurilor comitetului de părin i.ș ț

6) Este interzisă implicarea elevilor în strângerea de fonduri băne ti.ș

7) Comitetul de părin i  poate propune, în adunarea generală a părin ilor,  dacă se considerăț ț

necesar, o sumă minimă prin care părin ii elevilor se pot implica să contribuie la între inereaț ț

sau dezvoltarea bazei materiale a clasei sau a colii.ș

8) Contribu ia prevăzută la alin.7) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita,ț

în  niciun  caz,  exercitarea  drepturilor  elevilor,  prevăzute  de  prezentul  regulament  iș

deprevederile legale în vigoare: Informarea celor implica i cu privire la con inutul acestuiț ț

articol este obligatorie.

9) Contribu ia prevăzută la alin. 7) se colectează i se administrează numai de către comitetulț ș

de părin i, fără implicarea cadrelor didactice.ț

10) Sponsorizarea clasei sau a unită ii de învă ământ nu atrage după sine drepturi în plus pentruț ț

anumi i elevi.ț

11) Dirigintelui îi este interzis să opereze cu aceste fonduri.

12) Fondurile băne ti  ale comitetului de părin i  se cheltuiesc la ini iativa dirigintelui,  sau caș ț ț

urmare a propunerilor acestuia sau a direc iunii, cu acordul majorită ii simple din membriiț ț

comitetului de părin i.ț

CAPITOLUL V: Consiliul Reprezentativ al Părinţilor 

Art.  118 (1)  Consiliul  Reprezentativ  al  Părin ilor  din  Seminarul  Teologic  Ortodox  ,,ț Chesarie

Episcopul” din Buzău (CRP) este compus din pre edin ii comitetelor de părin i de la fiecare clasă.ș ț ț

(2)   Consiliul  Reprezentativ  al  Părin ilor  î i  desemnează  reprezentantul  său  în  Consiliul  deț ș

Administra ie al colii, precum i în Comisia pentru Evaluarea i Asigurarea Calită ii.ț ș ș ș ț

(3)  Consiliul Reprezentativ al Părin ilor are următoarele atribu ii:ț ț

a) propune colii discipline care să se studieze prin curriculumul la decizia colii;ș ș

b) propune ore suplimentare de pregătire pentru bacalaureatul na ional, pentru elevii din anulț

terminal;
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c) identifică surse de finan are extrabugetară i propune Consiliului de Administra ie al unită iiț ș ț ț

modul de folosire al acestora;

d) sprijină  parteneriatele  educa ionale  dintre  unită ile  de  învă ământ  i  institu iile  cu  rolț ț ț ș ț

educativ în plan local;

e) sus ine coala în derularea programelor de prevenire i de combatere a abandonului colar,ț ș ș ș

prin ajutor concret (moral i material), acordat elevilor afla i în situa ii dificile;ș ț ț

f) sprijină conducerea colii în între inerea i modernizarea bazei materiale;ș ț ș

g) are ini iative i se implică în îmbunătă irea calită ii  vie ii  i activită ii  elevilor în coală,ț ș ț ț ț ș ț ș

internat i cantină;ș

h) promovează imaginea colii prin implicare fizică i materială în organizarea de ac iuni înș ș ț

acest scop;

i) se implică în toate activită ile care privesc bunul mers al unită ii de învă ământ i/sau careț ț ț ș

sunt aprobate de adunarea generală a părin ilor elevilor colii.ț ș

CAPITOLUL VI: Contractul educaţional 

Art. 119 (1) Seminarul Teologic Ortodox ,,Chesarie Episcopul” din Buzău încheie cu părinţii sau

reprezentanţii  legali,  în  momentul  înscrierii  preşcolarilor/elevilor,  în  registrul  unic  matricol,  un

contract educaţional în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor. (2) Modelul

contractului educaţional este prezentat în anexa la prezentul regulament. 

Art. 120 (1) Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul unităţii de

învăţământ. (2) Eventualele modificări ale unor prevederi din contractul educaţional se pot realiza

printr-un act adiţional acceptat de ambele părţi şi care se ataşează contractului educaţional.

CAPITOLUL  VII:  Şcoala  şi  comunitatea.  Parteneriate/Protocoale  între  Seminarul

Teologic Ortodox ,,Chesarie Episcopul” din Buzău şi alţi parteneri educaţionali 

Art. 121 Autorităţile administraţiei  publice locale,  precum şi reprezentanţi  ai comunităţii  locale

colaborează  cu  consiliul  de  administraţie  şi  cu  directorul,  în  vederea  atingerii  obiectivelor

Seminarului Teologic Ortodox ,,Chesarie Episcopul” din Buzău. 

Art. 122 Seminarul Teologic Ortodox ,,Chesarie Episcopul” din Buzău poate realiza parteneriate

cu  asociaţii,  fundaţii,  instituţii  de  educaţie  şi  cultură,  organisme  economice  şi  organizaţii

guvernamentale  şi  nonguvernamentale  sau  alte  tipuri  de  organizaţii,  în  interesul  beneficiarilor

direcţi ai educaţiei.

Art. 123 (1) Seminarul Teologic Ortodox ,,Chesarie Episcopul” din Buzău încheie protocoale de

parteneriat  cu organizaţii  nonguvernamentale,  unităţi  medicale,  poliţie,  jandarmerie,  instituţii  de

cultură,  asociaţii  confesionale,  alte  organisme,  în  vederea  atingerii  obiectivelor  educaţionale

stabilite prin proiectul de dezvoltare instituţională/planul de acţiune al coliiș .
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(2) Protocolul conţine prevederi cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu respectarea

prevederilor legale în vigoare. 

(3) În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului unităţii de învăţământ, în protocol se va

specifica concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii copiilor/elevilor. 

(4) Bilanţul activităţilor realizate va fi făcut public, prin afişare la sediul unităţii, pe site-ul şcolii,

prin comunicate de presă şi prin alte mijloace de informare.

(5)  Seminarul  Teologic  Ortodox ,,Chesarie  Episcopul” din Buzău poate  încheia  protocoale  de

parteneriat şi pot derula activităţi comune cu unităţi de învăţământ din străinătate, având ca obiectiv

principal dezvoltarea personalităţii copiilor şi a tinerilor, respectându-se legislaţia în vigoare din

statele din care provin instituţiile respective. 

(6)  Reprezentanţii  părinţilor  se  vor  implica  direct  în  buna  derulare  a  activităţilor  din  cadrul

parteneriatelor ce se derulează în Seminarul Teologic Ortodox ,,Chesarie Episcopul” din Buzău. 

TITLUL X: Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art.  124 În  Seminarul  Teologic  Ortodox  ,,Chesarie  Episcopul” din Buzău  se  asigură  dreptul

fundamental  la  învăţătură  şi  este  interzisă  orice  formă  de  discriminare  a  copiilor/elevilor  şi  a

personalului din unitate.

Art. 125 În Seminarul Teologic Ortodox ,,Chesarie Episcopul” din Buzău se interzice:

a)  constituirea  de  fonduri  de  protocol  sau  a  oricărui  alt  fond  destinat  derulării

examenelor/evaluărilor naţionale. 

b)  fumatul, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 

c) utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin

excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs, numai cu

acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă. 

Art. 126 (1) Elevii au dreptul la contestarea sanc iunilor primite, dar nu pot contesta acele sanc iuniț ț

luate prin decizia Consiliului profesoral.

(2) Elevii trebuie să respecte modul de adresare ierarhic pentru problemele lor: pedagog colar-ș

diriginte-spiritual-director.

Art. 127 Personalul sanitar este obligat:

- Să asigure permanenţa in şcoală, atât pe durata cursurilor, cât şi în timpul altor activităţi

şcolare- concursuri, examene naţionale, olimpiade, etc;

- Să fie prezent în situaţii de urgenţă, pentru a acorda primul- ajutor în cazul unor accidente

sau incidente de natură medicală;

- Să facă toate demersurile necesare pe lângă autorităţile în drept pentru a asigura necesarul

de medicamente sau ustensile medicale necesare unei asistenţe medicale eficiente;

47



- Să monitorizeze atent starea de sănătate a elevilor cu antecedente medicale şi să informeze

dirigintele sau familia dacă sunt necesare măsuri speciale;

- Să respecte programul de lucru afişat şi să anunţe conducerea şcolii dacă intervin probleme

care necesită absenţa de la programul de lucru;

- Să discute cu dirigintele clasei atunci când constată că un anumit elev are un număr mare de

scutiri medicale şi să verifice dacă acel elev se află în evidenţele medicale ale cabinetului

pentru probleme deosebite de sănătate.

- Să- i adapteze programul de lucru astfel încât să poată fi disponibil atât la liceu, cât i laș ș

grădini e;ț

- Să intervină ori de câte ori starea de sănătate a elevilor o impune; nu poate elibera bilete de

plecare de la orele de curs pentru elevii care solicită acest lucru; orice problemă de sănătate

a  unor  elevi  se  rezolvă  conform procedurilor  standard:  anun area  în  coală,  informareaț ș

familiei, anun area la serviciul de urgen ă, etc., în func ie de situa ie.ț ț ț ț

Art.128 (1) Procedura opera ională privind accesul în unitate al elevilor,  personalului,  dar i alț ș

persoanelor străine, precum i normele de securitate se constituie ca anexe la prezentul regulament,ș

deci fac parte integrantă din acesta i este obligatorie prelucrarea, însu irea i respectarea acestora.ș ș ș

(2) Prezentul regulament va urmări, prin litera i spiritul lui, să întărească colaborarea între factoriiș

educa ionali  (conducere,  dirigin i,  profesori,  pedagogi colari,  părin i),  pentru atingerea scopuluiț ț ș ț

fundamental: unitatea de cerin e în actul educativ, proces complex i continuu, al cărui principalț ș

beneficiar este elevul.
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