
  
 

Regulamentul Intern, 2018-2019 

Selecţie elevi 

 

Capitolul VII.E L E V I I 

Sectiunea 1.Dispozitii  generale 

Art. 51 Elevii, alaturi de ceilalti actori ai sistemului de invatamant fac parte din comunitatea 

scolara. Ei beneficiaza de toate drepturile si indeplinesc toate indatoririle pe care le au in 

calitate de elevi si cetateni, conform art. 6 din Statutul elevului, aprobat prin OMENCŞ nr. 

4742/2016. 

Art. 52 Dobandirea si exercitarea calitatii de elev sunt reglementate prin dispozitiile art. 96-

105 din  ROFUIP 2016.  

Art. 53 Drepturile elevilor (educationale, de asociere, de exprimare, sociale si alte drepturi) 

sunt reglementate prin art. 7-12 din Statutul elevului, iar recompensarea elevilor prin art. 13 

din acelasi statut.    

Art. 54 Indatoririle/obligatiile si interdictiile opozabile elevilor sunt prevazute de art. 14-15 

din Statutul elevului. 

Art. 55 Activitatea extrascolara a elevilor este reglementata de art. 196-111 din ROFUIP 

2016. 

Art. 56 Sanctionarea elevilor este reglementata de art. 16-29 din Statutul elevului. 

Art. 57 Reprezentarea si asocierea elevilor sunt reglementate de art. 30-38 din Statutul 

elevului, iar Consiliul scolar al elevilor isi desfasoara activitatea in conformitate cu 

dispozitiile art. 39-47 din acelasi statut.  

 

Sectiunea 2.Dispozitii specifice 

A. REGULI  SPECIFICE  DE  CONDUITA 

Art. 58 Accesul elevilor in colegiu se face cu 10 minute inaintea inceperii orelor de curs, dar 

nu este restictionat pentru studiul individual, accesul la cabinetul medical sau la biblioteca 

colegiului. 

Art. 59 Elevii se vor deplasa in incinta colegiului exclusiv pe scarile ce le sunt destinate. 

Elevii claselor primare se vor deplasa la orele de specialitate pe scările profesorilor. 



  
 
Art. 60 Nu este permisa stationarea elevilor sau a parintilor pe holurile scolii in timpul orelor 

de curs.    

Art. 61 Accesul elevilor in salile de balet si vestiarele acestora, precum si in atelierele de arte 

plastica este permis doar elevilor respectivelor sectii. Cadrele didactice nu isi asuma 

raspunderea pentru furtul obiectelor personale din incinta colegiului.   

Art. 62 Elevii sectiei Coregrafie scutiti medical au obligatia sa asiste la orele de  studiu, daca 

scutirea nu implica repaus la domiciliu. 

Art. 63 In afara orelor de program si in limita spatiului disponibil, elevii pot studia in scoala, 

la solicitare scrisa a parintelui/reprezentantului legal al elevului, cu acordul profesorilor 

titulari ai salilor in care doresc sa studieze si aprobarea conducerii. Studiul individual in 

scoala se incheie in timpul saptamanii la orele 20.00, iar sambata la orele 16,00. 

Art. 64 La inceputul anului scolar, dupa validarea orarului se stabileste graficul serviciului pe 

scoala al profesorilor. Paznicului ii revine sarcina de a anunta inceputul si sfarsitul orelor prin 

actionarea soneriei.   

Art. 65 Folosirea aparatelor de inregistrare audio-video/ telefoane in incinta colegiului este 

permisa numai in scop didactic si cu acordul explicit al profesorului coordonator.  

Art. 66 Este interzisa introducerea in incinta colegiului a cartilor de joc, skateboard-urilor, 

bicicletelor, patinelor cu rotile. 

Art. 67  Afisajul este permis numai in locurile special destinate si doar cu aprobarea expresa a 

conducerii. 

Art. 68 Este interzisa inscriptionarea spatiilor interioare si exterioare ale colegiului, indiferent 

de mesaje si mijloacele de comunicare utilizate. 

Art. 69 Elevii au obligatia sa astepte in liniste intrarea profesorului in sala de clasa. 

 

 

B.  EVALUAREA  DE  SPECIALITATE  A  ELEVILOR 

Art. 70 Evaluarea elevilor din invatamantul preuniversitar de arta se realizeaza in 

conformitate cu prevederile art. 25 din ROFIPA nr. 5569/2011, cu metodologia Centrului 

National de Evaluare si Examinare si cu respectarea dispozitiilor art. 112-138 din ROFUIP 

2016.  

Art. 71 Evaluarea elevilor la disciplina principala de specialitate se realizeaza cu respectarea 

dispozitiilor art. 26-29 din ROFIPA nr. 5569/2011 si art. 127 din ROFUIP 2016. 



  
 
Art. 72 Evaluarile elevilor la disciplinele de specialitate se realizeaza prin urmatoarele 

instrumente: verificari semestriale, examene anuale, auditii pentru  evaluare semestriala si 

teze/lucrari scrise. Constinutul probelor pentru toate tipurile de evaluari se stabileste de 

fiecare catedra de specialitate si se comunica pana la data de 1 noiembrie a anului scolar in 

curs.  

Art. 73 Disciplinele  supuse  evaluarii prin: 

a) verificare 

- la sfarsitul semestrului I: Instrument principal, Canto clasic, Dans clasic(cl. V-VII, IX-XI), 

Dans contemporan (cl. XI), Arta actorului 

- la sfarsitul semestrului al II-lea: Muzica de camera (cl. IX-XI) 

- la sfarsitul fiecarui semestru la specializarile Arte plastice, Arte decorative, Arhitectura, Arte 

ambientale si Design la disciplina principala de specialitate, precum si la disciplina  Teorie-

Solfegiu-Dicteu (I-XI),   

b) examene 

- la sfarsitul anului scolar: Instrument principal, Canto clasic, Teorie-Solfegii-Dicteu, Dans 

clasic (cl. V-VII, IX-XI), Dans contemporan (cl. XI), Arta actorului 

c) auditii de evaluare semestriala 

- Pian complementar (cl. IX-XI), Instrument la alegere (cl.VI-VIII, IX-XII), Initiere vocala 

(cl. X-XII) 

Art. 74 Evaluarile finale ale ciclurilor primar si gimnazial (clasele a IV-a si a VIII-a) vor avea 

ca obiective: 

- analiza progresului elevului la disciplinele de specialitate in respectivul ciclu de invatamant, 

pe baza careia se va face  

- indrumarea elevului spre continuare in sistemul vocational artistic sau reorientare spre 

invatamantul general obligatoriu 

Art. 75 Elevii declarati amanati la specialitate pe semestrul I isi vor incheia situatia scolara in 

primele 4 saptamani ale semestrului al II-lea, iar cei declarati amanati pe semestrul al II-lea isi 

vor incheia situatia scolara in perioada stabilita de conducerea colegiului, inaintea sesiunii de 

corigente. 

Art. 76 Elevii care nu isi incheie situatia scolara fără motivare obiectivă in perioadele 

prevazute de regulament la disciplina principala de specialitate sunt declarati 

necorespunzatori, nefiind permisa repetarea anului din cauza specialitatii principale. 



  
 
Art. 77 Examenul la disciplina Pian principal se desfasoara in doua etape: in luna 

martie/aprilie si in luna iunie, conform deciziei comisiei metodice - specialitatea Pian.  

Art. 78 Elevii din clasa I si cei din primul an de studiu – instrument  şi muzică vocală, dar şi 

elevii din clasele terminale nu sustin verificari/examen la sfarsitul anului scolar.  

Art. 79 In cazul formatiilor de muzica de camera evaluarea se face pe formatie. 

C. PARTICIPAREA  LA  MANIFESTARI  ARTISTICE 

Art. 80 Activitatea artistica a elevilor in spatiul public se desfasoara cu respectarea 

dispozitiilor art. 30-38 din ROFIPA nr. 5569/2011. 

Art. 81 Pe perioada scolarizarii, activitatile artistice publice ale elevilor care reprezinta 

colegiul se realizeaza numai cu avizul Consiliului artistic. Fac exceptie recitalurile si auditiile 

muzicale organizate de catedrele de specialitate, expozitiile si vernisajele organizate de sectia 

arte plastice si spectacolele de balet organizate de catedra de balet. 

Art. 82 In ziua in care elevii sustin un recital, concert cu orchestra/corul colegiului sau 

examen la instrumentul principal sunt invoiti de la cursuri. Pentru examenul la instrumentul la 

alegere se motiveaza o singura ora, daca activitatea se desfasoara in timpul orelor de curs.  

Art.83 Elevii care reprezinta colegiul la activitati artistice de performanta                      

(concursuri, olimpiade nationale/internationale, festivaluri, turnee artistice, expozitii 

locale/itinerante) vor fi scutiti de frecventa la cursuri, cu acordul conducerii scolii, astfel:  

- in preziua activitatii artistice - pentru faza pe scoala/locala/ judeţeană 

- 2 zile pentru faza zonala 

- o saptamana pentru faza nationala/internationala 

Art. 84 Elevii care au media la purtare sub 8,00 nu pot reprezenta colegiul la olimpiadele de 

specialitate. 

Art. 85 La solicitarea institutiilor de cultura care au incheiat protocol de colaborare cu 

colegiul, conducerea aproba motivarea absentelor elevilor nominalizati sa participe la 

manifestarile artistice ale acestor institutii. Activitatile extracurriculare se vor realiza numai in 

conditiile aprobarii acestora de catre directiune, dupa intocmirea unor fise-tip elaborate de 

colegiu. 

Art. 86 Recuperarea de catre elevi a materiei predate este obligatorie.  

Art. 87 Activitatile extrascolare neorganizate de colegiu sunt permise dupa orele de curs. 

Art. 88 La toate tipurile de manifestari artistice: verificari, examene, recitaluri, concerte sau 

serbari scolare, tinuta scenica/festiva este obligatorie.  



  
 
Art. 89 Elevii sunt obligati sa participe la toate activitatile/manifestarile artistice in care sunt 

inscrisi si care sunt organizate de colegiu. 

D. TRANSFERUL ELEVILOR 

Art. 90 Elevii au dreptul sa se transfere in conformitate cu prevederile art. 148-160 din 

ROFUIP, de regula in perioada intersemestriala sau a vacantei de vara. 

Art. 91 In mod exceptional transferul se poate efectua si in timpul anului scolar, daca sunt 

intrunite conditiile prevazute de art. 155 (4) lit. d) din ROFUIP. 

Art. 92 Cererile prin care partenerul educational (parintele/reprezentantul legal) solicita 

transferul elevului la un alt profesor, instrument, sectie/specializare sau clasa pentru anul 

scolar viitor, se inainteaza prin serviciul secretariat catre conducerea colegiului, de regula, 

pana cel tarziu la sfarsitul anului scolar in curs. Motivarea cererii de transfer este obligatorie.  

Art. 93 Transferul elevilor de la o disciplina principala de studiu la alta in cadrul aceleiasi 

specializari este conditionat atat de sustinerea si promovarea examenului la disciplina 

principala de specialitate cat si a examenului de diferenta la disciplina principala de 

specialitate pentru care se solicita transferul. 

Art. 94 Transferul la cerere al elevilor intre profesorii de aceeasi specialitate este permis o 

singura data pe parcursul unui ciclu de invatamant. Exceptie fac urmatoarele situatii: 

- in cazul unor divergente intre elev/partener educational si profesorul de specialitate, fapt ce 

ar putea conduce la perturbarea procesului instructiv-educativ; 

- in cazul in care din motive nejustificate profesorul nu sustine orele de curs. 

Art. 95 Mobilitatea elevilor colegiului inscrisi in anul I de studiu de la un profesor la altul in 

cadrul aceleiasi sectii si avand aceeasi disciplina principala de specialitate nu se considera 

transfer daca cererea este inaintata, de regula, pana la data de 1 octombrie, dar nu mai tarziu 

de 15 octombrie. Motivarea cererii de transfer este obligatorie. 

Art. 96 In timpul semestrului elevii nu se pot transfera de la un profesor la altul, de la un 

instrument la altul, de la o sectie la alta, de la o clasa la alta. 

Art. 97 Procedura transferului elevilor implica: depunerea cererii de transfer la secretariatul 

colegiului, rezolutia directorului, rezolvarea la nivelul catedrei de specialitate de catre 

responsabilul de catedra, in functie de legalitatea, temeinicia si oportunitatea solicitarii.  

Art. 98 Transferul elevilor de la alte unitati de invatamant preuniversitar de stat/particulare 

apartinand aceleiasi filiere si avand acelasi profil nu implica sustinerea de diferente (avand in 

vedere curriculum identic).  



  
 
Art. 99 Transferul elevilor de la unitati de invatamant preuniversitar de stat/particulare 

apartinand altor filiere si avand alte profiluri este conditionat de reglementarile legale aflate in 

vigoare. 

 


