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Prezentul regulament conține norme privind organizarea și funcționarea Liceului cu Program 

Sportiv „Banatul”, în conformitate cu  

 Legea Educației Naționale nr. 1/5 din ianuarie 2011, 

 Regulamentul- cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ 

preuniversitar (RCOFUIP) aprobat prin ordinul nr. 5.079/31.08.2016 

 Regulamentul – cadru de ordine interioară pentru unitățile școlare din județul 

Timiș, aprobat prin ordin comun MAP nr. 4730/20.11.2002, MI nr. 349/20.11.2002,  

MEC nr. 5016/20.11.2002; 

 Statutul Elevului, aprobat prin ordinul nr. 4742/10.08.2016; 

 Obiectivele specifice din Proiectul de Dezvoltare Instituțională a Liceului cu 

Program Sportiv „Banatul”, aprobat de Consiliul de administrație și avizat de ISJ 

Timiș. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolul I 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

Art. 1. Liceul cu Program Sportiv „Banatul” este organizat și funcționează în baza legislației 

generale și specifice, a actelor normative elaborate de MENCȘ, a deciziilor ISJ Timiș și a 

Prezentului Regulament. 

Art. 2. Prevederile stabilite prin prezentul Regulament se aplică întregului personal angajat al 

liceului, indiferent de durata de muncă, personalului titular, detașat sau suplinitor, precum și 

elevilor de la toate formele de învățământ. 

Art. 3. Personalul angajat al Liceului cu Program Sportiv„ Banatul” are obligația de a 

cunoaște și respecta prevederile prezentului Regulament. 

Art. 4. Respectarea prezentului Regulament este obligatorie și pentru cadrele didactice 

încadrate la secția CSS, pentru toți sportivii legitimați la LPS Banatul și pentru toate 

persoanele care au tangență oficială sau ocazională cu Liceul cu Program Sportiv „Banatul” 

(delegații altor instituții, unități de învățământ, studenți în practică, elevi care vizitează sau își 

desfășoară activitatea temporar în liceu, părinți/tutori/aparținători legali ai elevilor etc.) 

Art. 5. Conducerea liceului răspunde în fața forurilor superioare pentru organizarea judicioasă 

a întregii activități, precum și pentru adoptarea măsurilor necesare realizării demersului 

managerial, instuctiv și educativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolul II 

ORGANIZAREA LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV „BANATUL” 

 

Art. 6. Denumirea oficială a unității de învățământ este Liceul cu Program Sportiv „Banatul” 

– CSS. 

Art.7. Însemnele specifice liceului sunt ecusoanele textile imprimate cu sigla instituției și 

aplicate pe tricouri de culoare alb sau albastru. Purtarea acestor tricouri cu însemnele liceului 

în timpul orelor de curs și în cadrul activităților extrașcolare este obligatorie pentru toți elevii 

din ciclul primar, gimnazial și liceal. La competițiile sportive, elevii se prezintă în 

echipamente sportive, înculorile alb – albastru, inscripționate cu sigla și denumirea liceului. 

Art. 8. (1) Liceul cu Program Sportiv „Banatul”  este liceu vocațional cu program sportiv, cu 

specializările handbal masculin, handbal feminin, fotbal, atletism, box și pentatlon modern.. 

(2)Liceul cu Program Sportiv „Banatul” funcționează conform planurilor de școlarizare 

aprobate de ISJ Timiș și a planurilor cadru emise de MENCȘ. 

(3) La nivel secundar liceal, una dintre cele 4 clase este mozaic, școlarizând sportivii de 

performanță legitimați la alte cluburi (inclusiv fotbaliști), în limita locurilor alocate unei clase. 

(4) Din anul 2015 – 2016 la Liceul cu Program Sportiv „Banatul” sunt școlarizați sportivii 

Centrului de Excelență „Tricolorii”, conform parteneriatului de colaborare cu Federația 

Română de Fotbal. Aceștia au doar statut de elevi ai Liceului Sportiv „Banatul” și vor fi 

incluși într-o clasă de tip mozaic. 

(5) În învățământul secundar, clasele de elevi se constituie în funcție de disciplina sportivă 

practicată astfel: 

 Clasa a V-a A: fotbal  

 Clasa a V-a B: handbal băieți+atletism fete 

 Clasa a V-a C: handbal fete+atletism băieți 

 Clasa a IX-a A: fotbal gupa I 

 Clasa a IX-a B: hanbdbal băieți+atletism  

 Clasa a IX-a C: handbal fete+fotbal grupa II 

 Clasa a IX-a D: mozaic. 

Art. 9. (1) În scopul lărgirii bazei de selecție, Liceul cu Program Sportiv „Banatul”are 

înființate grupe de club sportiv școlar, care cuprind elevi școlarizați la alte unități de 

învățământ. 

(2) Grupele de club sportiv școlar prevăzute la (1) funcționează cu aceleași discipline sportive 

care se regăsesc în planul de învățământ al claselor Liceului cu Program Sportiv „Banatul” - 

CSS, plus disciplinele box și pentatlon. 

(3) Grupele de club sportiv școlar participă la competițiile organizate de federațiile de 

specialitate sau terți,  alături de elevii Liceului cu Program Sportiv „Banatul”, sub denumirea 

unității de învățământ. 

Art. 10. (1) Limbile străine se studiază la Liceul cu Program Sportiv „Banatul”pe clase astfel: 

 Limba engleză nivel avansați 

 Limba germană nivel începători (1 clasă) 

 Limba franceză nivel începători (2 clase). 

(2) Stabilirea limbii străine studiate la nivel începători începând cu clasa a V-a se face prin 

rotația literelor claselor în fiecare an școlar ( ex. clasa a V-a A germană, clasele a V-a B și C 

franceză; anul următor: clasa a V-a A franceză, a V-a B germană, a V-a C franceză; anul 

următor: clasele a V-a A și B franceză, a V-a C germană. 

Art. 11. Accesul în Liceul cu Program Sportiv „Banatul” - CSS este reglementat astfel: 

(1)Accesul elevilor și al părinților în curtea școlii se face prin poarta din față; 

(2) Accesul cu autoturismul în curtea școlii este permis doar personalului angajat, în zonele 

amenajate de parcare; 



(3) Accesul altor autoturisme sau vehicule în curtea școlii este permis doar cu aprobarea 

direcțiunii; 

(4) Accesul părinților și a altor persoane în școală este permis doar cu înregistrarea datelor 

personale și a scopului vizitei în registrul de îregistrări aflat la elevul de serviciu, 

(5) Este interzisă staționarea părinților în sălile de sport și vestiare  pe durata antrenamentului 

sportiv, 

(6) Accesul elevilor în școală se face doar pe la intarea destinată acestora; 

(7) Sportivii care nu sunt elevi ai Liceului cu Program Sportiv „Banatul”, dar își desfășoară 

activitatea sportivă în incinta unității vor avea acces doar însoțiți de profesorul - antrenor; 

(8) Persoanele care închiriază sălile de sport au acces la acestea doar pe baza documentului de 

identitate pe care îl prezintă portarului. 

 

 

 

Capitolul III 

CONDUCEREA LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV „BANATUL” 

 

Art. 12. Liceul cu Program Sportiv „Banatul” este condus de un director și doi directori-

adjuncți, numiți în condițile legii. 

Art. 13. Organizarea activității manageriale se face la începutul fiecărui an școlar și este 

cuprinsă în organigrama instituției. 

Art. 14. (1) Factorii de conducere colectivă din Liceul cu Program Sportiv „Banatul” sunt: 

 Consiliul de Administrație 

 Consiliul Profesoral 

 Consiliul Consultativ al Părinților 

 Consiliul Elevilor 

 Catedre/comisii metodice 

(2) Fiecare factor de conducere colectivă își desfășoară activitatea sub conducerea directorului 

unității de învățământ sau a delegaților acestuia, după normele prevăzute de RCOFUIP și 

după planurile manageriale și de activitate proprii. 

 (3) Componența și atribuțiile fiecărui factor de conducere colectivă se stabilesc la începutul 

fiecărui an școlar, conform reglementărilor RCOFUIP. 

 

1. Dispoziții generale 
Art. 15  Personalul angajat al Liceului cu Program Sportiv „Banatul” are obligația de a 

manifesta un comportament de înaltă ținută morală și profesională, atât în cadrul școlii, cât și 

în afara ei, astfel încât să contribuie la menținerea și dezvoltarea capitalului de imagine de 

care se bucură liceul. 

Art. 16. Personalul angajat al Liceul cu Program Sportiv „Banatul” are obligația de a-și 

desfășura activitatea astfel încât să fie aplicate și promovate normele specifice de asigurare a 

calității în învățământul preuniversitar. 

Art.17.Cadrele didactice și didactice auxiliare au datoria de a-și desfășura activitatea 

profesională în raport cu misiunea instituției, în scopul realizării obiectivelor generale și 

specifice prevăzute în Planul managerial și în Planul de dezvoltare instituțională. 

Art. 18. (1) Este interzis consumul de băuturi alcoolice sau prezența sub influența băuturilor 

alcoolice în incinta Liceului cu Program Sportiv „Banatul”.  

(2) Fumtul este strict interzis în perimetrul unității de învățământ. 

Art. 19. Personalul angajat aflat în concediu medical sau care nu se poate prezenta la serviciu 

din cauza unor motive personale are obligația de a anunța direcțiunea cel mai târziu la ora 



începerii programului de lucru. În caz contrar, nepezentarea la serviciu se consideră absență 

nemotivată. 

Art.20. Funcțiile, competențele, responsabilitățile, criteriile de evaluare, drepturile și 

obligațiile personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic sunt reglementate prin Legea 

Educației Naționale. La acestea se adaugă: 

 Ordonanța de urgență nr. 96/14.10.2003 – actualizată 

 Art. 242 din Legea 53/2003 

 Legea 53/2003, Codul muncii, cu modificările și actualizările ulterioare 

 Prezentul Regulament  

Art. 21.Normele privind organizarea şi disciplina muncii în cadrul Liceul cu Program Sportiv 

„Banatul” sunt stabilite prin prezentul Regulament, întocmit în baza prevederilor Legii 

nr.53/2003 de persoana juridică Liceul cu Program Sportiv „Banatul” Timisoara,  în calitate 

de angajator. 

Art.22. Prevederile prezentului Regulament  se aplică tuturor salariaţilor, indiferent de durata 

contractului de muncă sau de modalităţile în care este prestată munca, având caracter 

obligatoriu. 

Art.23.(1). Obligativitatea respectării prevederilor Regulamentului revine şi salariaţilor 

detaşaţi de la alţi angajatori, pentru a presta muncă în cadrul  Liceul cu Program Sportiv 

„Banatul” Timisoara pe perioada detaşării. 

(2). Persoanelor delegate care prestează muncă în cadrul Liceul cu Program Sportiv „Banatul” 

Timisoara le revine obligaţia de a respecta, pe lângă normele de disciplină stabilite de către 

angajatorul acestora şi normele de disciplină a muncii specifice procesului de muncă unde îşi 

desfăşoară activitatea pe parcursul delegării. 
 

2. Personalul didactic: 

Art. 24. Cadrele didactice au obligația de a stabili și promova în relație cu elevii și 

părinții/tutorii/reprezentații legali ai acestora principiile corectitudinii și respectului reciproc, 

de a manifesta transparență și deschidere pentru comunicarea bilaterală. 

Art.25.Obligații ale cadrelor didactice de la Liceul cu Program Sportiv „Banatul”: 

(1) Cadrele didactice au oligația de a semna zilnic condica de prezență și de a intra la fiecare 

oră cu catalogul clasei. 

(2) Cadrele didactice au obligația de a fi prezente în sălile de curs, conform orarului, imediat 

după apelul soneriei. 

(3) Cadrele didactice au obligația de a consemna în catalog absențele elevilor care nu se află 

în clasă, cu excepția celor învoiți pe bază de tabel semnat de către director, pentru 

competiții sportive. Este interzisă învoirea elevilor de la cursuri, indiferent de motivul 

invocat de aceștia. 

(4) Cadrele didactice au obligația de a respecta programa și planifiarea calendaristică. 

(5) De regulă, cadrele didactice care au copii înscriși la Liceul cu Program Sportiv „Banatul” 

nu vor preda și nu vor fi diriginți la clasele în care se află aceștia. 

Art. 26. Obligații ale cadrele didactice care predau disciplinele sportive de specialitate: 

(1) De a ține evideța prezenței elevilor sportivi  la fiecare lecție de antrenament, în 

semicantonamente sau în cantonamente, la competițiile locale, naționale și internaționale. 

(2) De a consemna săptămânal în cataloagele claselor absențele elevilor-sportivi de la orele de 

pregătire sportivă de specialitate și, periodic, notele acordate. 

(3) De a consulta săptămânal cataloagele claselor în care sunt înscriși elevii-sportivi de la 

grupa lor de pregătire pentru a lua la cunoștință situația școlară a acestora. 



(4) De a lua săptămânal legătura cu diriginții și cu profesorii care predau la clasele în care 

sunt înscriși elevii-sportivi și să stabilească împreună cu aceștia măsurile necesare pentru 

recuperarea materiei și evitarea corigențelor. 

(5) De a semnala direcțiunii și dirigintelui orice abatere disciplinară a elevilor-sportivi, 

precum și orice neajunsuri ale relaționării elev-profesor-părinte, în vederea eficientizării 

acestei relații. 

(6) De a conduce elevii în mod organizat de la școală spre locurile de antrenament sau 

competiții, conform normelor se sănătate și securitate în muncă. 

(7) De a însoți elevii-sportivi la intrarea în sălile de sport. 

(8) De a nu lăsa elevii-sportivi nesupravegheați în sălile de sport. 

(9) De a monitoriza comportamentul elevilor-sportivi care locuiesc în internatul școlii. 

Art. 27.Drepturi ale cadrelor didactice de la Liceul cu Program Sportiv „Banatul”: 

(1) Cadrele didactice au dreptul de a se învoi de la serviciu din motive personale numai cu 

asigurarea suplinirii la ore și cu acordul direcțiunii, dar nu mai mult de 5 zile/semestru. În 

acest caz, cadrele didactice au obligația de a înainta către direcțiunea școlii o cerere scrisă 

în care se va preciza perioada pentru care solicită învoirea și la care se va atașa orarul 

personal și numele și semnătura persoanei/persoanelor care asigură suplinirea. Cererea 

trebuie să fie înregistrată la secretariatul școlii cu cel puțin3 zile înainte de perioada pentru 

care se solicită învoirea. 

(2) De a utiliza bunurile materiale și echipamentele din dotarea unității de învățământ în 

procesul instructiv-educativ și pentru propria formare profesională. 

(3) De a utiliza baza sportivă și de recuperare pentru întreținerea personală, numai în afara 

orelor în care acestea sunt destinate activităților cu elevii. 

(4) De a participa la cantonamentele de pregătire sportivă organizate în locațiile proprii ale 

liceului. 

(5) De a organiza activități extrașcolare și de a implica elevii în proiecte educative, conform 

reglementărilor prevăzute în documentele legislative enumerate la începutul acestui 

regulament. 

(6) De a recomanda părinților sau elevilor achiziționarea unor auxiliare didactice necesare 

desfășurării procesului instructiv-educativ, fără a se implica în procurarea acestora. 

(7) De a avertiza/mustra elevii liceului pentru comportamente neadecvate în afara școlii și în 

comunitate. 

(8) De a fi evidențiate, verbal sau în scris, și, dacă este posibil, recompensate material pentru 

contribuția la creșterea prestigiului unității de învățământ. 

 

 

3. Serviciul pe școală 

Art. 28.(1)În Liceul cu Program Sportiv „Banatul” planificarea serviciului pe școală se 

realizează la începutul anului școlar de către Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea 

serviciului pe școală. 

(2) Serviciul pe școală va fi efectuat zilnic de către 2 învățători și 2 cadre didactice în două 

serii: dimineața de la 07:50 la 13:00, după-amiaza de la 13:00 pâna la încheierea programlui 

de cursuri. 

(3) La sfârșitul fiecărei serii se întocmește un proces-verbal de încheiere a serviciului pe 

școală. 

Art. 29Atribuțiile învățătorului de serviciu sunt: 

(1) Supraveghează elevii de la parter în timpul pauzelor. 

(2) Interzice accesul părinților însoțitori în școală. 

(3) Urmărește punctualitatea elevului de serviciu și felul în care acesta își face datoria. 

(4) Răspunde de securitatea cataloagelor ciclului primar. 



Art. 30. Atribuțiile profesorului de serviciu sunt: 

(1) Supraveghează elevii de la etajul I și de la etajul al II-lea în timpul pauzelor. 

(2) Anunță direcțiunea și secretariatul școlii dacă un cadru didactic absentează. 

(3) Consemnează în procesul verbal eventualele daune materiale sau deteriorări ale bunurilor 

din clasă care îi sunt aduse la cunoștință de elevi sau cadre didactice. 

(4) Anunță secretariatul sau pe administratorul de patrimoniu în legătură cu orice defecțiune 

apărută la aparatura tehnică din cancelarie. 

(5) Încuie dulapul cu cataloage după ce toți profesorii au plecat la ore și răspunde de 

securitatea acestora. 

(6) Interzice circulația elevilor pe scara profesorilor. 

 

 

4. Profesorul diriginte/învățătorul 

Art. 31. Activitatea și atribuțiile profesorului diriginte/învățătorului sunt cele prevăzute ân 

reglementările RCOFUIP. 

Art.32.Profesorul diriginte/ învățătorul de la Liceul cu Program Sportiv „Banatul” are 

obligația de a ține legătura săptămânal cu profesorul-antrenor/profesorii-antrenori și să 

stabilească împreună cu aceștia măsurile necesare pentru recuperarea materiei și evitarea 

corigențelor. 

Art. 33. Semnalează direcțiunii și profesorului-antrenor orice abatere disciplinară a elevilor-

sportivi, precum și orice neajunsuri ale relaționării elev-profesor-părinte, în vederea 

eficientizării acestei relații. 

 

 

5. Personalul didactic auxiliar 

Art. 34. Personalul didactic auxiliar din Liceul cu Program Sportiv „Banatul” este alcătuit 

din: 

1 bibliotecar, 3 secretari, 2 pedagogi, 2 supraveghetori de noapte. 

Art. 35. Activitatea și atribuțiile personalului didactic auxiliar sunt celeprevăzute în 

reglementările RCOFUIP. 

Art. 36. Cererile de concediu ale personalului didactic auxiliar și nedidactic vor fi semnate de 

șeful ierarhic. 

Art. 37. Personalul didactic auxiliar este subordonat directorului Liceului cu Program Sportiv 

„Banatul” care întocmește fișa de atribuții pentru fiecare post în parte. 

Art. 38. (1)  Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, respectând Regulamentul de 

Organizare și Funcționare a Bibliotecilor, RCOFUIP și prezentul Regulament. 

 (2) Programul zilnic de lucru al bibliotecarului este de 8 ore, 3 zile/săptămână de la 08:00 la 

16:00 și 2 zile pe săptămânî de la 10:00 la 18:00. 

(3) Bibliotecarul face parte din comisia de distibuire a manualelor școlare  gratuite. 

(4) Bibliotecarul ține evidența și întocmește actele necesare pentru elevii care beneficiază de 

alocație de stat. 

(5) Bibliotecarul completează condica de prezență a cadrelor didactice. 

Art.39. Secretariatul Liceului cu Program Sportiv „Banatul” este subordonat directorului. 

Art. 40. Activitatea și atribuțiile secretarelor sunt cele prevăzute în reglementările RCOFUIP 

și în prezentul Regulament. 

Art. 41. Obligațiile secretarelor:  

(1)De a se adresa politicos, cu demnitate și cu autoritate oricărei persoane, elev sau adult, care 

solicită serviciile secretariatului. 

(2)De a păstra confidențialitatea datelor cu caracter personal ale elevilor și ale angajaților. 



(3)De a nu oferi niciun fel de informații care depășesc sfera lor de activitate sau de 

competență elevilor, cadrelor didactice, părinților, tutorilor, reprezentanților legali ai elevilor. 

Art. 42. Secretarele au dreptul de a refuza solicitările venite din partea unor persoane dacă 

acestea nu  respectă normele de conduită civilizată sau dacă nu respectă programul de lucru cu 

publicul afișat la vedere. 

Art. 43. Programul de lucru al secretariatului este de între 08:00 – 17:00, secretarele 

asigurând prin rotație, cu respectarea regimului de lucru de 8 ore,a acestui program.   

Art. 44. Obligațiile pedagogului școlar: 

(1) Pedagogul își desfășoară activitatea la internat conform fișei postului, întocmită de 

directorul școlii. 

(2) Pedagogul răspunde de aplicarea și respectarea prevederilor prezentului Regulament 

referitoare la internat. 

 

 

 

 

Capitolul V 

ELEVII 

 

1. Dobândirea calității de elev sportiv al Liceului cu Program Sportiv „Banatul” 

 

Art. 45. În îvățământul obligatoriu și în ciclul liceal superior, la clasele cu program sportiv, 

calitatea de elev-sportiv se dobândește în urma promovării probelor de aptitudini sportive, 

stabilite de MENCȘ. 

Art.46. La Liceul cu Program Sportiv „Banatul” se organizează examene de admitere, 

conform metodologiilor în vigoare în: clasa I, în clasa a V-a și în clasa a IX-a. 

Art.47. Condițiile de înscriere la examenul de admitere, precum și specificul testelor de 

aptitudini sportive sunt cele reglementate de MENCȘ. Conducerea Liceului cu Program 

Sportiv „Banatul” are obligația de a afișa aceste reglementări și de a informa elevii și 

părinții/tutorii/reprezentanții legali ai elevilor cu privire la acestea. 

Art.48. La examenul de admitere pot participa atât elevi legitimați, cât și elevi nelegitimați 

sportiv. 

Art.49. În cazul elevilor legitimați sportiv la alte structuri, aflate în afara sistemului de 

învățământ, prezentarea acordului de transfer sportiv este o condiție a înscrierii. 

Art.50. Retragerea din activitatea sportivă, din motive medicale sau personale, atrage după 

sine încetarea calității de elev-sportiv și conduce la transferul către o altă unitate de 

învățământ. 

Art.51. Obținerea mediei generale sub 6,00 la disciplina sportivă de specialitate atrage după 

sine încetarea calității de elev-sportiv și conduce la transferul către o altă  unitate de 

învățământ. 

 

2. Exercitarea calității de elev-sportiv 

 

Art. 52. Calitatea de elev-sportiv se exercită prin 

(1) Frecventarea cursurilor și  a antrenamentelor 

(2) Participarea la activitățile extralșcolare și la competițiile sportive prevăzute în programul 

liceului. 

(3) Purtarea însemnelor specifice, în timpul cursurilor, al competițiilor sportive, precum și în 

toate situațiile în care reprezintă școala în mod oficial. 

 



3. Drepturile elevilor 

 

Art. 53.Drepturile elevilor sunt cele prevăzute în Statutul Elevului. Pe lângă acestea, elevii 

Liceului cu Program Sportiv „Banatul” au următoarele drepturi: 

(1) De a se instruiîn disciplina sportivă pentru care opteză, potrivit sistemului de organizare 

specifică, potrivit resurselor umane și materiale existente în unitatea de îvățământ. 

(2) De a fi legitimat, în numele unității de învățământ, la federațiile sportive naționale. 

(3) De a folosi echipamentul de reprezentare cu însemnele unității de învățământ. 

(4) De a folosi în mod organizat și gratuit baza sportivă, materialele, instalațiile și aparatele 

sportive. 

(5) De a fi inclus în loturile care participă la taberele de pregătire sportivă, cantonamente, 

semicantonamente. 

(6) De a fi selecționat în loturile naționale și în centrele de excelență. 

(7) De a reprezenta unitatea de învățământ în competițiile sportive și la concursurile școlare. 

(8) De a fi premiat în funcție de rezultatele obținute. 

(9) De a beneficia de burse și alte forme de susținere materială. 

(10) De a beneficia de asistență și controale medicale periodice, conform prevederilor legale. 

(11) De a se bucura de respectul cadrelor didactice și al celorlalți elevi. 

(12) De a fi promovat în eșaloanele superioare și consiliat în vederea semnării acordurilor de 

transfer. 

Art. 54. Elevii au dreptul de a beneficia de motivarea absențelor, pe baza unor documente 

medicale sau pe baza învoirilor scrise din partea părinților/tutorilor/reprezentanților legali, în 

conformitate cu prevederile RCOFUIP. 

Art. 55. (1) Pe lângă situațiile prevăzute la art. 47, elevii au dreptul de a absenta motivat de la 

cursuri doar în cazul în care participă la competiții, sunt convocați la loturile naționale sau în 

cantonamente de pregătire. 

(2) Învoirea elevilor în situațiile menționate la (1) se face prin acordul scris al direcțiunii, pe 

baza unui tabel întocmit și semnat de către profesorul-antrenor sau pe baza convocărilor 

primite la secretariatul școlii. 

(3) Obligația atașării în catalogul clasei și a păstrării documentelor menționate la (2) revine 

profesorului diriginte/învățătorului. 

(4) În situația în care 2/3 din efectivul de elevi ai unei clase beneficiază de învoire din motive 

sportive, dirigintele poate comasa elevii rămași la o altă clasă de același nivel, cu acordul 

direcțiunii și al celorlalte cadre didactice. 

Art. 56. Este interzisă absentarea elevilor de la orele de curs pentru activități de antrenament, 

indiferent de clubul la care sunt legitimați. 

 

 

4. Îndatoriri ale elevilor: 

Art. 57.Obligațiile elevilor sunt cele prevăzute în Statutul Elevului. Pe lângă acestea, elevii 

Liceului cu Program Sportiv „Banatul” au următoareleobligații: 

(1) Să manifeste devotament și respect față de prestigiul școlii, în orice îmrejurare. 

(2) Să poarte tricouri de culoare alb sau albastru cu sigla liceului în timpul orelor de curs și 

echipament sportiv în culorile alb – albastru inscripționate cu denumirea și sigla liceului în 

competițiile sportive; 

(3) Să promoveze imaginea școlii prin obținerea unor performanțe sportive sau a unor 

rezultate remarcabile la concursurile școlare. 

(4) Să participe la acțiunile de pregătire, cantonamente și semicantonamente, și la competițiile 

sportive la care este convocat. 



(5) Să frecventeze cu regularitate cursurile și orele de antrenament sportiv și să se pregătească 

potrivit nivelului de studiu și ritmului propriu de învățare. 

(6) Să respecte și să poarte însemnele Liceului cu Program Sportiv „Banatul”în toate situațiile 

oficiale în care reprezintă unitatea de învățământ. 

(7) Să aibă asupra sa carnetul de elev și să îl înmâneze cadrului didactic pentru trecerea 

notelor. 

(8) Să cunoască și să respecte toate regulamentele școlare și regulamentele tehnice ale 

disciplinelor sportive la care se pregătesc. 

(9) Să păstreze în bune condiții echipamentul sportiv, baza sportivă și toate resursele 

materiale puse la dispoziție de către unitatea de învățământ. 

(10) Să informeze cadrele didactice care predau disciplinele sportive despre starea sănătății 

lor sau despre oricare altă problemă legată de aceasta.  

(11) Să respecte prevederile Angajamentului încheiat cu conducerea Liceului cu Program 

Sportiv „Banatul”. 

(11)Să manifeste o atitudine de fair – play. 

(12) Să respecte ordinea și disciplina în școală, să aibă o comportare civilizată și demnă, să 

manifeste atitudine de respect față colegi, părinți, față de cadrele didactice și față de ceilalți 

angajați. 

(13) Să aibă o ținută îngrijită, decentă și adecvată statutului de elev. 

(14) Să asigure securitatea avutului personal la orice activitate școlară. 

(15) Să anunțe cadrele didactice sau personalul angajat cu privire la orice eveniment care 

survine în timpul programului școlar. 

Art. 58.Li se interzice elevilor: 
(1) Să folosească substanțe neaprobate pentru creșterea artificială a randamentului sportiv. 

(2) Să arunce hârtii sau resturi alimentare sau guma de mestecat în curtea școlii, în clase sau 

pe coridoare. 

(3) Să consume semințe în clase sau în curtea școlii. 

(4) Să introducă în școală sau să folosească petarde, arme albe sau alte obiecte care pot pune 

în pericol propria sănătate sau sănătatea colegilor. 

(5) Să intre în școală pe poarta principală și să circule pe scara profeorilor. Elevii pot folosi 

pentru urcare/coborâre doar scara elevilor. 

(6) Să joace jocuri de noroc în cadrul școlii sau în împrejurimile acesteia. 

(7) Să introducă sau să faciliteze pătrunderea unor persoane străine în incinta școlii. 

(8) Să fumeze, să consume băuturi alcoolice sau substanțe interzise în incinta școlii și în 

împrejurimile ei. 

(9) Să părăsească școala înainte de terminarea cursurilor prevăzute în orar, exceptând cazurile 

în care pleacă însoțiți de un cadru didactic în scopul participării la activități sportive sau 

educative avizate de conducerea școlii. În situaii excepționale, un elev poate părăsi școala 

înainte de terminarea orelor de curs doar cu învoire scrisă din partea profesorului 

diriginte/învățătorului, a profesorului – antrenor sau a unui director. 

(10Să părăsească curtea școlii în timpul pauzelor. 

(11) Să se prezinte la cursuri fără manuale, caiete, pixuri, precum și fără pregătirea minimă a 

materiei predate. 

(12) Să folosească telefoanele, pagerele, calculatoarele personale sau orice mijloace tehnice 

de copiere în timpul evaluărilor, examenelor sau concursurilor organizate de școală.  

(13) Să mențină telefoanele mobile activate în timpul orelor, fără acordul profesorului. În 

acest caz, profesorul reține telefonul și îl predă pe bază de proces-verbal direcțiunii, care 

convoacă părinții la școală. 

(14) Să înregistreze audio sau video activitățile din școală fără acordul profesorilor sau al 

conducerii școlii. 



(15)Să poarte o ținută vestimentară necorespunzătoare. 

 la băieți: cercei, piercenguri, tatuaje la vedere, șepci, pantaloni scurți, șlapi, tricouri 

decoltate sau cu mesaje sexuale, rasiste, discriminatorii sau antisociale, 

 la fete: piecenguri, tatuaje la vedere, păr vopsit în culori stridente, bluze decoltate sau 

cu mesaje sexuale, rasiste, discriminatorii sau antisociale, fuste/rochii scurte, pantaloni 

scurți, pantaloni decupați, machiaj și ojă stridente. 

 

 

5. Sarcinile elevului de serviciu pe școală 

Art. 59. Serviciul pe școală se va asigura zilnic de către doi elevi, în două schimburi: 

dimineața de la 07:50 la 13:00, după-amaiza de la 13:00 până la terminarea programului de 

cursuri prevăzut în orar pentru ziua respectivă. 

Art. 60. Elevul de serviciu are obligația: 

(1) De a legitima persoanele străine care intră în școală, de a înregistra datele personale ale 

acestora, precum și scopul vizitei în caietul de înregistrări. Este interzisă distrugerea sau 

deteriorarea acestuia. 

(2) De a conduce persoanele străine spre locul unde acestea doresc să ajungă. 

(3) De a semnala începutul și sfârșitul fiecărei ore de curs, sunând la sonerie. 

(4) De a închide cu cheia, pe timpul orelor, ușa de acces a elevilor și de o deschide pe durata 

pauzei. 

(5) De a nu permite accesul elevilor în școală pe poarta principală. 

Art. 56. Fiecare elev are obligația de a face de serviciu la poartă, conform planificării stabilite 

de diriginte. În ziua respectivă, elevul nu este pus absent în catalog. 

 

6. Recompensele elevilor 

Art. 61. Elevii sportivi care obțin rezultate remarcabile în activitatea sportivă și/sau școlară 

pot primii următoarele recompense: 

 Evidențierea în fața colegilor clasei; 

 Evidențierea făcută de către director în fața Consiliului profesoral, 

 Promovarea prin mass-media, 

 Burse de merit, burse de studiu, burse de performanță; 

 Diplome. 

 

 

7. Sancțiuni ale elevilor 

Art. 62. Elevii de la Liceul cu Program Sportiv „Banatul”care săvârșesc fapte ce încalcă 

dispozițiile legale în vigoare, inclusiv prezentul Regulament, vor fi sancționați, în funcție de 

gravitatea acestora. 

Art. 63. Sancțiunile care se pot aplica elevilor, prevăzute și în Statutul Elevului, sunt 

următoarele: 

(1) Observația individuală se aplică de către diriginte/învățător, cadru didactic sau director 

pentru următoarele abateri: 

 Lipsa carnetului de elev sau refuzul de a-lînmâna cadrului didactic; 

 Prezentarea la orele de curs fără a purta tricoul cu sigla liceului; 

 Prezentarea la orele de curs fără manual, caiet sau alte mijloace necesare 

derulării procesului didactic: 

 Prezentarea la orele de antrenament sportiv fără echipament corespunzător; 

 Consumul de semințe; 

 Deranjrea orelor sau a oricărei activități din cadrul școlii; 



 Întârzierea fără motiv întemeiat de la ore/la internat; 

 Aruncarea hârtiilor, gumelor de mestecat, resturilor alimentare în curtea școlii, 

în clase, pe coridoare, în internat și în baza sportivă.  

 Accesul pe poarta principală sau circulatul pe scara elevilor; 

 Ținuta vestimentară necorespunzătoare. 

(2) Mustrarea scrisă este însoțită de scăderea notei la purtare și se aplică de către 

diriginte/învățător, care consemnează sancțiunea în catalog, pentru următoarele abateri: 

 Repetarea sau cumularea abaterilor prevăzute la (1); 

 Violență verbală; 

 Limbaj obscen; 

 Distrugerea carnetului de elev. 

 Distrugerea bunurilor colegilor; 

 Nerespectarea normelor igienico-sanitare în clase, la toalete, pe holuri, în 

internat și în baza de pregătire sportivă; 

 Accesarea, fără consimțământul cadrului didactic, a telefonului mobil sau a 

altor dispozitive, în timpul orelor; 

 Menținerea în stare de activare sau la îndemână a telefonului sau a altor 

dispozitive tehnice de copiere în timpul evaluărilor, examenelor sau 

concursurilor organizate de școală.Mustrarea scrisă este precedată, în acest caz, 

de reținerea telefonului sau aparatului de către profesor și de predarea acestuia, 

pe bază de proces-verbal, conducerii școlii. 

 Discriminare sau instigare la discriminare; 

 Lovire ușoară; 

 Părăsirea serviciului pe școală/a internatului fără bilet de voie; 

 Nerespectarea sacinilor elevului de serviciu pe școală și pe clasă și în camera 

de internat; 

 Introducerea unor persoane străine în incinta școlii/a internatului; 

 Amenințarea unor elevi, cadre didactice sau personalului angajat; 

 Lăsarea unei persoane fără ajutor, în mod imtenționat sau din neglijență; 

 Distrugerea bunurilor materiale. În acest caz, pagubele se stabilesc de către o 

comisie formată din director, diriginte/învățător și administrator patrimoniu. 

Comisia încheie un proces-verbal în care va menționa bunul/bunurile 

distruse/deteriorate, valoarea acestora și autorul faptei. Procesul-verbal este 

înaintat Consiliului Profesoral al clasei/Consiliului profesoral și 

părintelui/tutorelui/reprezentantului legal al elevului. Termenul de înlăturare a 

prejudiciului este de 15 zile; 

 Complicitate, manifestată voluntar sau prin indiferență, la săvârșirea unor 

abateri; 

 Insulte grave adresate colegilor, cadrelor didactice, părinților sau personalului 

angajat al Liceului cu Program Sportiv „Banatul”; 

 Fumat în școală sau în împrejurimile acesteia. 

(3) Retragerea temporară sau definitivă a burseieste însoțită de scăderea notei la purtare 

și se aplică de către director, la propunerea Consiliului clasei, aprobată de către hotărârea 

Consiliului Profesoral, pentru următoarele abateri: 

 Repetarea sau cumularea abaterilor prevăzute la (2); 

 Instigare la violență; 

 Violență fizică gravă; 



 Denigrarea în mod repetat a imaginii școlii prin propriul comportament sau prin 

postarea pe rețelele de socializare/site-uri a unor poze sau mesaje care aduc un 

prejudiciu de imagine școlii, elevilor, cadrelor didactice sau  personalului angajat; 

(4) Eliminarea de la cursuri (3-5 zile) și prestarea unor munci în folosul comunității 

școlare este însoțită de scăderea notei la purtare. În cazul în care elevul refuză să presteze 

muncă în folosul comunității școlare, acesta va fi trecut absent în catalogul clasei și nu va 

putea beneficia de anularea scăderii notei la purtare pentru comportament exemplar până 

la sfârșitul semestrului/a anului școlar. Sancțiunea se aplică de către director pentru 

următoarele abateri: 

 Repetarea sau cumularea abaterilor prevăzute la(2) și (3); 

 Furt/tentativă de furt, în școală și în afara ei; 

 Tâlhărie în școală; 

 Incendiere/tentativă de incendiere; 

 Distrugerea/falsificarea documentelor școlare; 

 Introducere sau portul de armă albă sau de foc; 

 Violență fizică gravă cu vătămare; 

 Șantaj; 

 Înșelăciune; 

 Hărțuire sexuală; 

 Violență fizică gravă; 

 Denigrarea imaginii școlii prin propriul comportament sau prin postarea pe 

rețelele de socializare/site-uri a unor poze sau mesaje care aduc un prejudiciu 

de imagine școlii, elevilor, cadrelor didactice sau  personalului angajat; 

 Alarmă falsă; 

(5) Mutarea disciplinară în altă clasă este însoțită de scăderea notei la purtare și se aplică 

de către director pentru următoarele sancțiuni: 

 Repetarea sau cumularea abaterilor prevăzute la (3) și (4); 

 Violență fizică gravă, cu arme albe sau arme de foc; 

(6) Consumul de băuturi alcoolice în școală, în cantonamente, competiții sportive, activități 

extrașcolare. 

(7) Preavizul de exmatriculare se aplică elevilor din ciclul liceal superior la acumularea 

unui număr de 20 de sbsențe nemotivate și se comunică în scris părinților. 

(8) Exmatricularea cu drept de reînscriere la aceeași unitate de învățământ  se aplică de 

către director, doar elevilor din ciclul superior al liceului, pentru următoarele abateri: 

 Acumularea unui număr de 40 de absențe nemotivate; 

(9) Exmatricularea fără drept de reînscriere la aceeași unitate de învățământ se aplică elevilor 

din ciclul superior al liceului, pentru următoarele abateri:  

 Consum de stupefiante sau alte substanțe interzise; 

 Traficul de substanțe interzise; 

 Traficul de persoane sau complicitate la traficul de persoane; 

 Viol sau tentativă de viol, 

 Omor sau tentativă de omor.  

 Acumularea unui număr de 20 de absențe nemotivate (sau 50% din numărul 

total de absențe nemotivate) la disciplinele de specialitate. 

Art. 64. Sancțiunile aplicate pentru orice formă de violență sunt însoțite de obligativitatea 

prezentării pentru consiliere la psihologul școlar, atât a agresorului, cât și a victimei. 

 

 

 



8. Transferul elevilor 

 

Art. 65. Tranferul elevilor la și de la Liceul cu Program Sportiv „Banatul” se poate face pe tot 

parcursul anului școlar. 

Art. 66. Transferul elevilor de la o disciplină sportivă la alta se face în limita locurilor 

disponibile la grupa respectivă, în urma susținerii testelor de aptitudini sportive și cu 

aprobarea Consiliului de administarție. De regulă, acest tip de transfer este urmat de transferul 

de la o clasă la alta. 

Art. 67. Transferul de la o clasă la alta se aplică doar în situații excepționale, la cererea scrisă 

a părintelui/tutorelui/reprezentantului legal al elevului și cu aprobarea Consiliului de 

administrație, în urma consultării Consiliului Profesoral. 

Art. 68. Transferul de la o altă unitate învățământ la Liceul cu Program Sportiv „Banatul”se 

face, în limita numărului maxim de elevi admis, cu respectarea prevederilor RCOFUIP și ale 

prezentului Regulament. 

Art.69. (1) Transferul de la o altă unitate de învățământ la Liceul cu Program Sportiv 

„Banatul”se face la recomandarea unui profesor de educație fizică și sport, a antrenorului de 

la clubul la care elevul este legitimat sau a profesorului –antrenor de la Liceul cu Program 

Sportiv „Banatul”. 

(2) Transferul se organizează lunar, conform procedurii operaționale existente în acest sens, 

fiind condiționat de susținerea testelor de aptitudini sportive și a examenelor de diferență. 

Art. 70. Transferul școlar al elevilor între unități de învățământ cu program sportiv este însoțit 

de acordul de transfer sportiv, dacă elevul este legitimat și dacă acordul este solicitat. 

Art. 71.Transferul sportiv al elevilor-sportivi către structuri aflate în afara sistemului de 

învățământ preuniversitar se face numai pe bază de negociere între conducerea Liceului cu 

Program Sportiv „Banatul” și conducerea structurii respective. 

Art. 72. Negocierea începe de la nivelul grilei stabilite de federația sportivă națională. 

Art. 73. (1) Din valoarea totală a transferului unui elev-sportiv, profesorul/profesori-antrenori 

ai acestuia vor primi un procent de maxim 20% care va fi împărțit în funcție de numărul 

antrenorilor și de perioda de pregătire. 

(2) Profesorul/Profesorii-antrenori care au pregătit sportivul respectiv participă la negocieri și 

semnează alături de director. 

Art. 74. Dubla legitimare este valabilă numai în anul pentru care a fost aprobată, nu are 

semnificația și consecințele unui transfer pe linie sportivă și se efectuează numai în situațiile 

când regulamentele federațiilor naționale sportive permit acest lucru. 

 

 

9. Încetarea calității de elev-sportiv 

 

Art. 75. Calitatea de elev-sportiv al Liceului cu Program Sportiv „Banatul”încetează în 

următoarele situații: 

(1) La absolvirea clasei a VIII-a, respectiv a XII-a. 

(2) În cazul exmatriculării. 

(3) În cazul abandonului școlar. 

(4) În cazul tranferului elevului la o altă unitate de învățământ. 

Art. 76. Elevii declarați repetenți se pot reînscrie la Liceul cu Program Sportiv „Banatul”în 

anul școlar următor la aceeași clasă doar cu aprecierea scrisă din partea profesorului-antrenor. 

În caz contrar, aceștia vor fi îndrumați spre ale unități de învățământ. 

 

 

 



Capitolul VI 

TRANSPORTUL 

 

Art. 77. Având în vedere specificul activităţilor desfăşurate de unitate şi efectuarea 

calendarelor competiţionale interne şi internaţionale ale federaţiilor de specialitate şi a 

Ministerului Educaţiei, cât şi protocoalelor între unităţi similare din ţară şi de peste hotare, se 

realizează deplasarea sportivilor – elevi cu mijloace de transport în comun şi cu mijloace de 

transport propii. 

Art.78. Transportul cu mijloacele de transport în comun se realizează prin responsabilitatea 

profesorului şi conducătorul  de grup care a realizat instructajul necesar cu toţi participanţii la 

deplsasare de fiecare dată când este cazul, comform tabelelor şi referatelor de deplasare. 

Art.79. Transportul cu mijloace propii se realizează conform legislaţiei în vigoare respectând: 

 Legea Nr. 102/25 aprilie 2006pt. aprobarea O.G.U. nr. 109/2005 privind transporturile 

rutiere. 

 Legea nr. 49 pt. aprobareaO.G.U. nr. 195/2002 privind circula’ia pe drumurile publice. 

 O.U.G. nr. 195/2002 privind circula’ia pe drumurile publice. 

 Prevederile legislative privind calculul fondului de mediu. 

 Ordinul nr.116/ din 30 ianuarie 2006 pt. aprobarea Normelor tehnice privind 

eliberarea, înlocuirea, chimbarea şi înnoirea cartelelor tahografice. 

 Ordonanţa de urgenţă nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul de mediu. 

 Ordinul nr. 1714 din 14 noienbrie 2005 privind aplicarea prevederilor H.G. nr. 

831/1997 pt. Aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară 

și contabilă  și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora. 

 O.U. nr. 189 din 21 decembrie 2005 pt. Stabilirea unor măsuri privind vehiculele 

rutiere înmatriculate. 

 Decretul  1290 din 12 decembrie 2015 pt. Legea nr. 373 din 13 decembrie 2005  

 Decretul 1292 din 12 decembrie 2005 pt. Legea nr.373 di 13 decembrie 2005. 

 Ordinul nr. 2132 din 8 decembrie 2005 pt. Aprobarea regulamentelor privind 

autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de 

întreținerte, de reglare, modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor 

rutiere,precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz.-RNTR.9. 

 Ordonanța nr.552 din 14 aprilie 2005 pt. Modificarea și completarea normelor 

metodologice de autorizare și efectuare a transporturilor rutiere și de activități conexe 

a acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul VII 



DISPOZIȚII FINALE 

Art.80.  Indiferent de nivelul de învățământ, în termen de trei zile calendaristice de la 

încheierea admiterii, elevii declarați admiși, împreună cu părinții/tutori legali ai lor, încheie cu 

conducerile unităților de învățământ un Angajament. 

Art. 81. Angajamentul privește obligațiile elevilor și ale părinților/tutorilor legali ai acestora 

față de L.P.S. Banatul, în momentul  când  aceștia solocită transferul sportiv la structurile 

sportive aflate în afara sistemului de învățământ preuniversitar. 

Art. 82. Refuzul încheierii Anajamentului de către elevii și părinții/tutorii legali ai acestora, 

conduce  la transferarea elevilor respectivi la alte unități de învățământ, în condițiile prevăzute 

de Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar  

Art. 83. Conducerile uniților cu învățământ sportiv sunt obligate să ia toate măsurile pentru 

asigurarea și garantarea securității transprtului elevilor sportivi. 

Art. 84. Cadrele care însoțesc sportivi sunt obligate să manifeste grijă,exigență și vigilență 

maximă, privind securitatea elevilor, pe toată perioada transportului . 

Art.85. Pe perioada transportului, elevii își asumă întreaga responsabilitate pentru 

nerespectarea cu strictețe a condițiilor de siguranță impuse de cadrele însoțitoare. 

Art. 86. Elevii sportivi, cu performanțe deosebite, pot primi burse, potrivit legislației în 

vogoare. 

Art. 87. L.P.S. Banatul S are semne distinctive proprii: siglă, drapel, sigiliu, culori, fanion, 

ecuson, postere, alte obiecte personalizate. 

Art. 88. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage  răspunderea disciplinară, 

materială, administrativă, civilă sau penală, după caz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


