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TITLUL I: Dispoziţii generale
CAPITOLUL I: Cadrul de reglementare

DISPOZIŢII GENERALE
Art.1.(1).Unitatea de învăţământ se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile
legislaţiei în vigoare, ale ROFUIP OMEC 5447/31.08.2020, ale propriului regulament de organizare
şi funcţionare şi ale regulamentului intern.
(2).Prezentul regulament, elaborat în conformitate cu Legea educatiei 1/2011 și cu Regulamentul de
organizare și funcționare a unităților din învătămantul preuniversitar de stat, conţine reglementări cu
caracter general, în funcţie de tipul acesteia, precum şi reglementări specifice privind organizarea
activității
Şcolii Gimnaziale,,Elena Rareș” Botoșani,județul Botoșani, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
(3). Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ se elaborează de
către un colectiv de lucru, coordonat de un cadru didactic. Din colectivul de lucru, numit prin
hotărârea consiliului de administraţie, fac parte şi reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale, ai
părinţilor şi ai elevilor desemnaţi de către consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţia părinţilor,
respectiv de consiliul şcolar al elevilor.
(4)Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ se supune, spre
dezbatere, în consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţiei părinţilor, în consiliul şcolar al elevilor şi
în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic
(5).După aprobare, regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ se
înregistrează la secretariatul unităţii. Pentru aducerea la cunoştinţa personalului unităţii de
învăţământ, a părinţilor şi a elevilor, regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de
învăţământ se afişează la avizier şi, după caz, pe site-ul unităţii de învăţământ.
(6).Învăţătorii/Institutorii/Profesorii pentru învăţământul primar/Profesorii diriginţi au obligaţia de a
prezenta anual elevilor şi părinţilor regulamentul de organizare şi funcţionare, la începutul anului
şcolar. Personalul unităţii de învăţământ, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali şi elevii majori îşi
vor asuma, prin semnătură, faptul că au fost informaţi referitor la prevederile regulamentului de
organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.
(7)Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ poate fi revizuit anual, în
termen de cel mult 45 de zile de la începutul fiecărui an şcolar sau ori de câte ori este nevoie.
Propunerile pentru revizuirea regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ se
depun în scris şi se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ, de către organismele care au
avizat/aprobat regulamentul şi vor fi supuse procedurilor de avizare şi aprobare prevăzute în
prezentul regulament.
(8)Respectarea prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ
este obligatorie. Nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ
constituie abatere şi se sancţionează conform prevederilor legale.
(9)Regulamentul intern al unităţii de învăţământ conţine dispoziţiile obligatorii prevăzute la art. 242
din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în
contractele colective de muncă aplicabile şi se aprobă prin hotărâre a consiliului de administraţie,
după consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale care au membri în unitatea de învăţământ,
afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ
preuniversitar.
Art. 2 (1) Regulamentul este aprobat de Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale
,,Elena Rareș” Botoșani după ce a fost dezbătut și avizat de Consiliul Profesoral al Școlii
Gimnaziale,,Elena Rareș” Botoșani.

(2) Consiliul de Administrație al școlii poate modifica in timpul anului școlar prezentul regulament
în domeniul organizatoric și administrativ în cazul aparitiei unor situații a căror rezolvare este
urgentă și a căror efecte ar perturba activitatea unității de învățămant.
CAPITOLUL II: Principii de organizare şi finalităţile învăţământului preuniversitar
Art. 3
(1) Școala Gimnazială Elena Rareș Botoșani este organizată şi funcţionează pe baza principiilor
stabilite în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare.
(2)Conducerea școlii 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, în conformitate cu Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4 Școala Gimnazială Elena Rareș Botoșani este organizată şi funcţionează independent de
orice ingerinţe politice sau religioase, în incinta acesteia fiind interzise: crearea şi funcţionarea
oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de natură politică şi prozelitism
religios, precum şi orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală şi convieţuire
socială, care pun în pericol sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a copiilor/elevilor şi a
personalului din unitate.

TITLUL II: Organizarea unităţilor de învăţământ
CAPITOLUL I: Reţeaua şcolară
Art.5
(1). Școala Gimnazială ,,Elena Rareș,, Botoșani funcționează ca unică unitate cu personalitate
juridică (PJ).
(2)Unitatea de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică (PJ) are următoarele elemente
definitorii:
a)act de înfiinţare-ordin de ministru/hotărâre a autorităţilor administraţiei publice locale sau
judeţene (după caz)/hotărâre judecătorească/orice alt act emis în acest sens şi care respectă
prevederile legislaţiei în vigoare;
b)dispune de patrimoniu, în proprietate publică/privată sau prin administrare/ comodat/ închiriere
(sediu, dotări corespunzătoare, adresă);
c)cod de identitate fiscală (CIF);
d)cont în Trezoreria Statului;
e)ştampilă cu stema României şi cu denumirea actualizată a Ministerului Educaţiei Naţionale şi cu
denumirea exactă a unităţii de învăţământ corespunzătoare nivelului maxim de învăţământ
şcolarizat.
(3)Școala Gimnazială Elena Rareș Botoșani ,unitate cu personalitate juridică are conducere,
personal şi buget proprii, întocmeşte situaţiile financiare, dispunând, în limitele şi condiţiile
prevăzute de legislaţia în vigoare, de autonomie instituţională şi decizională.
CAPITOLUL II: Organizarea programului şcolar
Art. 6
(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 examene naţionale se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării
ştiinţifice.
(3)În situaţii obiective de urgenţă, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi naturale, cursurile
şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată.
(4)Suspendarea cursurilor se poate face, după caz:

a)la nivelul unităţii de învăţământ - la cererea directorului, în baza hotărârii consiliului de
administraţie al unităţii, cu aprobarea inspectorului şcolar general;
b)la nivelul grupurilor de unităţi de învăţământ din acelaşi judeţ/municipiul Bucureşti - la cererea
inspectorului şcolar general, cu aprobarea ministerului;
c)la nivel regional sau naţional, după consultarea reprezentanţilor federaţiilor sindicale
reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, prin ordin al ministrului
educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.
(5)Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare
până la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar, stabilite de consiliul de administraţie al
unităţii de învăţământ şi comunicate instituţiei care a aprobat suspendarea cursurilor.
Art.7 (1) Unitatea școlară cuprinde ciclul primar și gimnazial. Învățământul se organizeaza pe clase
învățământ de zi,fără plată.
(2)Învăţământul primar funcţionează în programul de dimineaţă. Unitatea de învățământ
funcționează în două schimburi, programul este stabilit de consiliul de administraţie al unităţii de
învăţământ astfel:dimineață clasele CP-IV de la 8,00-12,00(13,00) iar clasele de gimnaziu V-VIII în
intervalul orar 13,00-19,00.Clasele de primar au pauza mare după a 2-a ora de 20 min.
(3)În învăţământul primar, ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 15 minute după fiecare
oră şi o pauză de 20 de minute după cea de-a doua oră de curs. La clasa pregătitoare şi la clasa I,
activităţile de predare-învăţare-evaluare acoperă 30-35 de minute, restul de timp fiind destinat
activităţilor liber-alese, recreative.
(4)În situaţiile în care clasele din învăţământul primar funcţionează împreună cu alte clase din
nivelurile superioare de învăţământ, ora de curs este de 50 de minute, iar în ultimele cinci minute se
organizează activităţi de tip recreativ.
(5)Pentru clasele din învăţământul gimnazial ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10
minute după fiecare oră; după a treia oră de curs se poate stabili o pauză de 15-20 de minute.
(8)În situaţii speciale, pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi
modificată, la propunerea motivată a directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie al
unităţii de învăţământ, cu informarea inspectoratului şcolar.
Art.8 (1)Planul de școlarizare, respectiv numărul de clase , numărul de elevi la clasă, forma de
învățământ se stabilesc anual de către Consiliul de Administrație al școlii,cu avizul Consiliului
Profesoral și cu respectarea legislației în vigoare.
(2)În situaţii excepţionale, pe baza unei justificări corespunzătoare din partea consiliului de
administraţie al unităţii de învăţământ, unităţile de învăţământ pot organiza formaţiuni de studiu sub
efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administraţie al
inspectoratului şcolar. În această situaţie, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ are
posibilitatea de a consulta şi consiliul clasei, în vederea luării deciziei.
(3).Pentru studiere limbilor moderne: se stabilește în Consiliul de administrație al școlii alternarea
studierii limbilor moderne: la Clasa Pregătitoare – l.franceza iar la cl.V- limba 1-engleză și a limba
modernă 2- l.germană.
(4)În situaţii temeinic motivate, la solicitarea scrisă a părinţilor sau a elevilor majori, consiliul de
administraţie poate hotărî inversarea ordinii de studiere a limbilor modeme sau schimbarea lor.
(5)În cazurile menţionate la alin. (4), conducerea unităţii de învăţământ, în interesul superior al
elevului, poate să asigure un program de sprijin al elevilor care nu au studiat limba modernă
respectivă sau nu se află la acelaşi nivel de studiu cu ceilalţi elevi din clasă/grupă, cu încadrarea în
bugetul unităţii de învăţământ.
(6)Clasele şi grupele pentru curriculum la decizia şcolii se formează în funcţie de opţiunile
părinţilor şi ale elevilor, de spaţiul existent în şcoală şi de resursele umane.
(7)În cazul în care opţiunile elevilor sunt diversificate şi nu există spaţiu şi profesori calificaţi, se
aplică principiul majorităţii în alegerea opţiunilor.

(8) Consiliul de administraţie poate decide constituirea de grupe pentru elevi care optează pentru
aceleaşi opţionale, în conformitate cu prevederile Statutului elevului, cu încadrarea în numărul de
norme aprobat
Art. 9
(1)Învăţământul special şi special integrat pentru elevii cu deficienţe uşoare şi moderate sau
grave/profunde/severe/asociate se organizează individual, pe grupe sau clase cu efective stabilite
prin lege, în funcţie de tipul şi de gradul deficienţei.
(2)Pentru fiecare elev cu deficienţe grave/profunde/severe/asociate orientat de către centrul judeţean
de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă
Educaţională pentru învăţământul de masă, efectivele existente ale claselor se diminuează cu 3
preşcolari/elevi.

TITLUL III: Managementul unităţilor de învăţământ
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 10
(1)Managementul unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică este asigurat în conformitate cu
prevederile legale.
(2)Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică este condusă de consiliul de administraţie, de
director şi de director adjunct.
(3)Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii de învăţământ se consultă, după
caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, 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/sau asociaţia părinţilor, consiliul
şcolar al elevilor, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu reprezentanţii operatorilor
economici implicaţi în susţinerea învăţământului profesional şi tehnic şi/sau în desfăşurarea
instruirii practice a elevilor.
Art. 11
Consultanţa şi asistenţa juridică pentru unităţile de învăţământ se asigură, la cererea directorului, de
către inspectoratele şcolare, prin consilierul juridic.
CAPITOLUL II: Consiliul de administraţie
Art. 12
(1)Consiliul de administraţie este organ de conducere al unităţii de învăţământ.
(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
ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.
(3)Directorul unităţii de învăţământ de stat este preşedintele consiliului de administraţie.
(4) Numarul membrilor CA al școlii este stabilit anual de către ISJ Botoșani la 13 membri:6 cadre
didcatice, 1 reprezentant al Primarului, 3 reprezentanți ai Consiliului Local, 3 reprezentanți ai
Consiliului Părinților
Art. 13
(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)La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat aspecte privind elevii, preşedintele
consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul consiliului şcolar al elevilor,
care are statut de observator.
DIRECTORUL
Art.14.(1)Directorul este conducătorul şcolii, pe care o reprezintă în relaţiile cu persoanele juridice
şi fizice din comunitatea şi administraţia locală,din ţară sau din străinătate şi se subordonează direct
Inspectoratului Şcolar General al Judeţului Botoșani.
(2)Atribuţiile directorului sunt cele stipulate în contractul managerial încheiat la data numirii în
funcţie,potrivit legii,cât şi în fişa postului,elaborată de ISJ Botoșani.

Art.15. (1) în exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul are următoarele atribuţii:
a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a acesteia;
b) organizează întreaga activitate educaţională;
c) răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ;
d) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel naţional şi
local;
e) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării unităţii
de învăţământ;
f) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi de securitate în muncă;
g) încheie parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor;
h) prezintă anual raportul asupra calităţii educaţiei din unitatea de învăţământ; raportul este
prezentat în faţa consiliului profesoral, în faţa comitetului reprezentativ al părinţilor şi/sau
conducerii asociaţiei de părinţi; raportul este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice
locale şi a inspectoratului şcolar.
(2) în exercitarea funcţiei de ordonator de credite, directorul are următoarele atribuţii:
a) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de execuţie
bugetară;
b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ;
c) face demersuri de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
d) răspunde de gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ.
(3) în exercitarea funcţiei de angajator, directorul are următoarele atribuţii:
a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă;
b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine;
c) răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din unitate;
d) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post şi
angajarea personalului;
e) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic
din învăţământul preuniversitar, precum şi atribuţiile prevăzute de alte acte normative, elaborate de
minister.
(4) Alte atribuţii ale directorului sunt:
a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de
consiliul de administraţie;
b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o propune
spre aprobare consiliului de administraţie;
c) coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori
pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar şi răspunde de introducerea datelor în
Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR);
d) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, regulamentul intern şi regulamentul de
organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
e) coordonează activitatea de recenzare a copiilor/elevilor din circumscripţia şcolară, în cazul
unităţilor de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial;
f) stabileşte componenţa nominală a formaţiunilor de studiu, în baza hotărârii consiliului de
administraţie;
g) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi statul de personal
didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie;
h) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administraţie,
profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare
şi extraşcolare;
i) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de numire a cadrului didactic,
membru al consiliului clasei, care preia atribuţiile profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta
este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective;

j) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor arondate, din
rândul cadrelor didactice — de regulă, titulare — care îşi desfăşoară activitatea în structurile
respective;
k) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţia, decizia de constituire a catedrelor şi
comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ;
l) coordonează comisia de întocmire a orarului cursurilor unităţii de învăţământ şi îl propune spre
aprobare consiliului de administraţie;
m) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuţiile acestuia sunt precizate în
regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
n) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative al unităţii
de învăţământ;
o) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale;
p) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de aprobare a regulamentelor de
funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din
unitatea de învăţământ;
q) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a
tuturor activităţilor, care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre aprobare
consiliului de administraţie;
r) asigură, prin şefii catedrelor şi responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de
învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;
s) controlează, cu sprijinul şefilor de catedră şi responsabililor comisiilor metodice, calitatea
procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistenţe la ore şi prin participări
la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare;
t) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;
u) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în colectivul
unităţii de învăţământ;
v) aprobă asistenţa la orele de curs sau la activităţi educative şcolare şi extraşcolare, a
responsabililor de catedră şi responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale
în vigoare;
w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile personalului didactic şi a
salariaţilor de la programul de lucru;
x) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele unităţii
de învăţământ;
y) numeşte şi controlează personalul care răspunde de ştampila unităţii de învăţământ;
z) răspunde de arhivarea documentelor oficiale şi şcolare;
aa) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea,anularea, completarea şi gestionarea actelor de
studii, precum şi de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea,
rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;
bb) aprobă procedura de acces în unitatea de învăţământ a persoanelor din afara acesteia, inclusiv de
către reprezentanţii mass-media, în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi
funcţionare al unităţii de învăţământ. Reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare şi control
asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care participă la procesul de monitorizare şi
evaluare a calităţii sistemului de învăţământ au acces neîngrădit în unitatea de învăţământ.
Art. 12 (1) Directorul este preşedintele Consiliului de administraţie(C.A) şi al Consiliului
Profesoral(C.P);el elaborează programele şi planurile de activitate anuale şi semestriale,care vor fi
supuse aprobării C.P.
(2)Directorul şcolii este Preşedintele Consiliului pentru Curriculum(C.C)şi are atribuţiile stabilite de
Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar în
vigoare(ROFUIP ).
Art.13 Directorul unității de învățământ de stat poate fi eliberat din funcție la propunerea motivată a
consiliului de administrație al inspectoratului școlar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului
de administrație al unității de învățământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3

dintre membri. În această ultimă situație este obligatorie realizarea unui audit în urma solicitării
scrise a primarului, cu acordul inspectoratului școlar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul
de administrație al inspectoratului școlar. În funcție de hotărârea consiliului de administrație al
inspectoratului școlar, inspectorul școlar general emite decizia de eliberare din funcție a directorului
unității de învățământ.
Art. 14
(1)În exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul are următoarele atribuţii:
a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a acesteia;
b)organizează întreaga activitate educaţională;
c)răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ;
d)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel naţional şi
local;
e)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării unităţii
de învăţământ;
f)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi de securitate în muncă;
g)încheie parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor;
h)prezintă anual raportul asupra calităţii educaţiei din unitatea de învăţământ; raportul este prezentat
în faţa consiliului profesoral, în faţa comitetului reprezentativ al părinţilor şi/sau conducerii
asociaţiei de părinţi; raportul este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale şi a
inspectoratului şcolar.
(2)În exercitarea funcţiei de ordonator de credite, directorul are următoarele atribuţii:
a)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de execuţie
bugetară;
b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ;
c)face demersuri de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
d)răspunde de gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ.
(3)În exercitarea funcţiei de angajator, directorul are următoarele atribuţii:
a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă;
b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine;
c)răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din unitate;
d)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post şi
angajarea personalului;
e)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic
din învăţământul preuniversitar, precum şi atribuţiile prevăzute de alte acte normative, elaborate de
minister.
(4)Alte atribuţii ale directorului sunt:
1.a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de
consiliul de administraţie;
2.b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o propune
spre aprobare consiliului de administraţie;
3.c) coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori
pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar şi răspunde de introducerea datelor în
Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR);
4.d) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, regulamentul intern şi regulamentul de
organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
5.e) coordonează activitatea de recenzare a copiilor/elevilor din circumscripţia şcolară, în cazul
unităţilor de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial;
6.f) stabileşte componenţa nominală a formaţiunilor de studiu, în baza hotărârii consiliului de
administraţie;
7.g) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi statul de personal
didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie;

8.h) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administraţie,
profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare
şi extraşcolare;
9.i) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de numire a cadrului didactic,
membru al consiliului clasei, care preia atribuţiile profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta
este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective;
10.j) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor arondate, din
rândul cadrelor didactice - de regulă, titulare - care îşi desfăşoară activitatea în structurile
respective;
11.k) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţia, decizia de constituire a catedrelor şi
comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ;
12.l) coordonează comisia de întocmire a orarului cursurilor unităţii de învăţământ şi îl propune
spre aprobare consiliului de administraţie;
13.m) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuţiile acestuia sunt
precizate în regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
14.n) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative al
unităţii de învăţământ;
15.o) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale;
16.p) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de aprobare a regulamentelor de
funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din
unitatea de învăţământ;
17.q) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi
evaluare a tuturor activităţilor, care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre
aprobare consiliului de administraţie;
18.r) asigură, prin şefii catedrelor şi responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de
învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;
19.s) controlează, cu sprijinul şefilor de catedră şi responsabililor comisiilor metodice, calitatea
procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistenţe la ore şi prin participări
la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare;
20.t) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;
21.u) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în
colectivul unităţii de învăţământ;
22.v) aprobă asistenţa la orele de curs sau la activităţi educative şcolare şi extraşcolare, a
responsabililor de catedră şi responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale
în vigoare;
23.w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile personalului didactic şi a
salariaţilor de la programul de lucru;
24.x) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele
unităţii de învăţământ;
25.y) numeşte şi controlează personalul care răspunde de ştampila unităţii de învăţământ;
26.z) răspunde de arhivarea documentelor oficiale şi şcolare;
27.aa) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea
actelor de studii, precum şi de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea,
modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;
28.bb) aprobă procedura de acces în unitatea de învăţământ a persoanelor din afara acesteia,
inclusiv de către reprezentanţii mass-media, în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi
funcţionare al unităţii de învăţământ. Reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare şi control
asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care participă la procesul de monitorizare şi
evaluare a calităţii sistemului de învăţământ au acces neîngrădit în unitatea de învăţământ.
(5)Directorul îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, potrivit legii, şi
orice alte atribuţii rezultând din prevederile legale în vigoare şi contractele colective de muncă
aplicabile.

(6)Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale
reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar care au membri în unitatea
de învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în
conformitate cu prevederile legale.
(7)Directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un alt cadru
didactic, membru al consiliului de administraţie, în situaţia imposibilităţii exercitării acestora.
Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii.
Art. 15
În exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite în conformitate cu prevederile art. 21,
directorul emite decizii şi note de serviciu.
Art. 16
(1)Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii de învăţământ sunt cele prevăzute de legislaţia în
vigoare, de prezentul regulament, regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de
învăţământ, de regulamentul intern şi de contractele colective de muncă aplicabile.
(2)Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul şcolar
general.
CAPITOLUL IV: Directorul adjunct
Art. 17
(1)În activitatea sa, directorul este ajutat de către un director adjunct, funcție ocupată prin concurs.
(2)Numărul directorilor adjuncţi se stabileşte în conformitate cu normele metodologice elaborate de
minister şi cu alin. (1) al prezentului articol.
(3)Se poate numi un director adjunct, pentru:
a)unităţile de învăţământ de nivel primar şi/sau gimnazial care au peste 30 de formaţiuni de studiu;
Art. 18
(1)Funcţia de director adjunct al unităţii de învăţământ de stat se ocupă, conform legii, prin concurs
public, susţinut de către cadre didactice titulare, membre ale corpului naţional de experţi în
management educaţional. Concursul pentru ocuparea funcţiei de director adjunct se organizează
conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.
(2)Directorul adjunct al unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat din funcţie la propunerea
motivată a consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii
consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu
votul a 2/3 dintre membri. Propunerea se analizează de către consiliul de administraţie al
inspectoratului şcolar şi, în baza hotărârii acestuia, inspectorul şcolar general emite decizia de
eliberare din funcţie a directorului adjunct al unităţii de învăţământ.
(3)În situaţia în care propunerea de eliberare din funcţia este făcută de către consiliul profesoral,
este obligatorie realizarea unui audit în urma solicitării scrise a primarului cu acordul
inspectoratului şcolar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administraţie al
inspectoratului şcolar.
Art. 19
(1)Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de management educaţional, şi
îndeplineşte atribuţiile stabilite prin fişa postului, anexă la contractul de management educaţional,
precum şi atribuţiile delegate de director pe perioade determinate.
(2)Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate atribuţiile directorului, în lipsa acestuia.
Art. 20
(1)Perioada concediului anual de odihnă al directorului adjunct se aprobă de către directorul unităţii
de învăţământ.
(2)Pe perioada exercitării mandatului, directorul adjunct al unităţii de învăţământ nu poate deţine,
conform legii, funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte în cadrul unui partid politic la nivel local,
judeţean sau naţional.
CAPITOLUL V: Tipul şi conţinutul documentelor manageriale
Art. 21

Pentru optimizarea managementului unităţii de învăţământ, conducerea acesteia elaborează
documente manageriale, astfel:
a)documente de diagnoză;
b)documente de prognoză;
c)documente de evidenţă.
Art. 22
(1)Documentele de diagnoză ale unităţii de învăţământ sunt:
a)rapoartele de activitate semestriale asupra activităţii desfăşurate;
b)rapoartele comisiilor şi compartimentelor din unitatea de învăţământ;
c)raportul anual de evaluare internă a calităţii.
(2)Conducerea unităţii de învăţământ poate elabora şi alte documente de diagnoză privind domenii
specifice de interes, care să contribuie la dezvoltarea instituţională şi la atingerea obiectivelor
educaţionale.
Art. 23
(1)Rapoartele semestriale şi anuale de activitate se întocmesc de către director şi directorul
adjunct/directorii adjuncţi, după caz.
(2)Rapoartele semestriale şi anuale de activitate se validează de către consiliul de administraţie, la
propunerea directorului, la începutul semestrului al doilea, respectiv la începutului anului şcolar
următor.
(3)Rapoartele semestriale şi anuale de activitate validate sunt prezentate de către director în şedinţa
Consiliului profesoral.
Art. 24
Rapoartele semestriale şi anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul unităţii de învăţământ
sau, în lipsa acestuia, prin orice altă formă, fiind documente care conţin informaţii de interes public.
Art. 25
Raportul anual de evaluare internă (RAEI) se întocmeşte de către comisia pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii, se validează de către consiliul de administraţie, la propunerea coordonatorului
comisiei şi se prezintă, spre analiză, consiliului profesoral.
Art. 26
(1)Documentele de prognoză ale unităţii de învăţământ realizate pe baza documentelor de
diagnoză ale perioadei anterioare sunt:
a)planul de dezvoltare instituţională, respectiv planul de acţiune al şcolii pentru învăţământul
profesional şi tehnic (PAS);
b)planul operaţional al unităţii;
c)planul managerial (pe an şcolar);
d)programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.
(2)Directorul poate elabora şi alte documente de prognoză, în scopul optimizării managementului
unităţii de învăţământ.
Art. 27
(1)Planul de dezvoltare instituţională constituie documentul de prognoză pe termen lung şi se
elaborează de către o echipă coordonată de către director, pentru o perioadă de trei - cinci ani.
Acesta conţine:
a)prezentarea unităţii: istoric şi starea actuală a resurselor umane, materiale şi financiare, relaţia cu
comunitatea locală şi organigramă;
b)analiza de nevoi, alcătuită din analiza mediului intern (de tip SWOT) şi analiza mediului extern
(de tip PESTE);
c)viziunea, misiunea şi obiectivele strategice ale unităţii;
d)planificarea tuturor activităţilor unităţii de învăţământ, respectiv activităţi manageriale, obiective,
termene, stadii de realizare, resurse necesare, responsabilităţi, indicatori de performanţă şi evaluare.
(2)Planul de acţiune al şcolii (PAS) pentru unităţile de învăţământ profesional şi tehnic corelează
oferta educaţională şi de formare profesională cu nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel
local, judeţean şi regional.

(3)Planul de acţiune al şcolii (PAS) se realizează în baza ghidului de elaborare emis de către Centrul
Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic.
(4)Planul de dezvoltare instituţională, respectiv planul de acţiune al şcolii (PAS) se dezbate şi se
avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către consiliul de administraţie.
Art. 28
(1)Planul managerial constituie documentul de acţiune pe termen scurt şi se elaborează de către
director pentru o perioadă de un an şcolar.
(2)Planul managerial conţine adaptarea direcţiilor de acţiune ale ministerului şi inspectoratului
şcolar la specificul unităţii, precum şi a obiectivelor strategice ale planului de dezvoltare
instituţională la perioada anului şcolar respectiv.
(3)Planul managerial se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către
consiliul de administraţie.
(4)Directorul adjunct întocmeşte propriul plan managerial conform fişei postului, în concordanţă cu
planul managerial al directorului şi cu planul de dezvoltare instituţională.
Art. 29
Planul operaţional constituie documentul de acţiune pe termen scurt, se elaborează pentru un an
şcolar şi reprezintă planul de implementare a proiectului de dezvoltare instituţională. Planul
operaţional se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către consiliul de
administraţie.
Art. 30
Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru elaborarea şi/sau
dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activităţi.
Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial va cuprinde obiectivele, acţiunile,
responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente.
Art. 31
Documentele manageriale de evidenţă sunt:
a)statul de funcţii;
b)organigrama unităţii de învăţământ;
c)schema orară a unităţii de învăţământ;
d)planul de şcolarizare;
e)dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului.

TITLUL IV: Personalul unităţilor de învăţământ
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 32
(1)În unităţile de învăţământ, 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 unităţile de
învăţământ se face conform normelor specifice fiecărei categorii de personal.
(3)Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic în unităţile de
învăţământ cu personalitate juridică se realizează prin încheierea contractului individual de muncă
cu unitatea de învăţământ, prin reprezentantul său legal.
Art. 33
(1)Drepturile şi obligaţiile personalului din învăţământ sunt reglementate de legislaţia în vigoare.
(2)Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să îndeplinească condiţiile de studii cerute
pentru postul ocupat şi să fie apt din punct de vedere medical.
(3)Personalul din învăţământul preuniversitar 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 din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să
afecteze imaginea publică a copilului/elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia sau ale
celorlalţi salariaţi din unitate.

(5)Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum
şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional copiii/elevii şi/sau colegii.
(6)Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia de a veghea la siguranţa
copiilor/elevilor, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor şcolare şi
extracurriculare/extraşcolare.
(7)Personalul din învăţământul preuniversitar 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.
Art. 34
(1)Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de funcţii
şi prin proiectul de încadrare ale fiecărei unităţi de învăţământ.
(2)Prin organigrama unităţii se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, organismele
consultative, catedrele, comisiile şi celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau
alte structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare.
(3)Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de către
consiliul de administraţie şi se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ.
Art. 35
(1)Coordonarea activităţii structurilor unităţilor de învăţământ se realizează de către un coordonator
numit, de regulă, dintre cadrele didactice titulare, prin hotărâre a consiliului de administraţie, la
propunerea directorului.
(2)La nivelul structurilor arondate unităţilor de învăţământ se pot constitui subcomisii şi colective
de lucru proprii. Conform regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ,
acestea sunt integrate în organismele corespunzătoare de la nivelul acesteia.
Art. 36
Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice şi în colective/comisii de
lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în vigoare şi cu prevederile
prezentului regulament. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ cuprinde
prevederi specifice referitoare la organizarea şi funcţionarea catedrelor, comisiilor şi colectivelor.
Art. 37
Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este organizat în compartimente de specialitate care se află
în subordinea directorului/directorului adjunct, în conformitate cu organigrama unităţii de
învăţământ.
Art. 38
La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ 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. 39
Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele
colective de muncă aplicabile.
Art. 40
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
naţionale şi cercetării ştiinţifice şi ministrului sănătăţii.
Art. 41
Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în condiţiile legii.
Art. 42
Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea copiilor/elevilor sau calitatea
prestaţiei didactice la grupă/clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la copii/elevi sau de la
reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancţionează
conform legii.

Art. 43
În unităţile de învăţământ se organizează permanent, pe durata desfăşurării cursurilor, serviciul pe
şcoală al personalului didactic de predare şi instruire practică, în zilele în care acesta are cele mai
puţine ore de curs. Atribuţiile personalului de serviciu sunt stabilite prin regulamentul de organizare
şi funcţionare a unităţii de învăţământ, în funcţie de dimensiunea perimetrului şcolar, de numărul
elevilor şi de activităţile specifice care se organizează în unitatea de învăţământ.
CAPITOLUL III: Personalul nedidactic
Art. 44
(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 dintr-o unitate de
învăţământ sunt coordonate de director. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ aprobă
comisiile de concurs şi validează rezultatele concursului.
(3)Angajarea personalului nedidactic în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se face de
către director, cu aprobarea consiliului de administraţie, prin încheierea contractului individual de
muncă.
Art. 45
(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 unităţii de învăţământ şi se aprobă de către directorul/directorul adjunct 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.
(4)Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât cele
necesare unităţii de învăţământ.
(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 copiilor/elevilor/personalului din unitate.
CAPITOLUL IV: Evaluarea personalului din unităţile de învăţământ
Art. 46
(1)Evaluarea personalului se face conform legislaţiei în vigoare şi a contractelor colective de muncă
aplicabile.
(2)Inspectoratul şcolar realizează evaluarea periodică a resursei umane din unităţile de învăţământ
preuniversitar, potrivit prevederilor legale în vigoare.
Art. 47
(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 din unitatea de învăţământ
Art. 48
Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere răspund disciplinar conform
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 49
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. 50
(1)Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere, de predare şi de
instruire practică dintr-o unitate de învăţământ. Preşedintele consiliului profesoral este directorul.
(2)Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau
la solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic de predare şi instruire practică.
(3)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.
(4)Cvorumul necesar pentru întrunirea în şedinţă a Consiliului profesoral este de 2/3 din numărul
total al membrilor, cadre didactice de conducere, de predare şi instruire practică, cu norma de bază
în unitatea de învăţământ.
(5)Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total
al membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în unitate, şi sunt obligatorii pentru personalul
unităţii de învăţământ, precum şi pentru copii, elevi, părinţi/tutori/reprezentanţi legali. Modalitatea
de vot se stabileşte la începutul şedinţei.
(6)Directorul unităţii de învăţământ numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, ales de
consiliul profesoral. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale
şedinţelor consiliului profesoral.
(7)La şedinţele consiliului profesoral, 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.
(8)La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi participanţii au obligaţia să semneze
procesul-verbal de şedinţă.
(9)Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de
procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Pe ultima pagină, directorul
unităţii de învăţământ semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului şi aplică
ştampila unităţii de învăţământ.
(10)Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit de un dosar care conţine
anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări
etc.), numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. Registrul şi dosarul se păstrează într-un fişet
securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ.
Art. 51
Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:
a)analizează, dezbate şi validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din
unitatea de învăţământ, care se face public;
b)alege, prin vot secret, reprezentanţii personalului didactic în consiliul de administraţie;
c)dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare
instituţională al unităţii de învăţământ;
d)dezbate şi aprobă rapoartele de activitate semestrial şi anual, precum şi eventuale completări sau
modificări ale acestora;
e)aprobă raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentat de fiecare
învăţător/institutor/profesor pentru învăţământ primar/profesor-diriginte, precum şi situaţia şcolară
după încheierea sesiunilor de amânări, diferenţe şi corigenţe;

f)hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri, potrivit
prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de
învăţământ,
g)propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul didactic din unitatea de
învăţământ, conform reglementărilor în vigoare;
h)validează notele la purtare mai mici de 7, respectiv mai mici de 8 - în cazul unităţilor de
învăţământ cu profil pedagogic, teologic şi militar, precum şi calificativele la purtare mai mici de
"bine", pentru elevii din învăţământul primar;
i)avizează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar următor şi o propune spre
aprobare consiliului de administraţie;
j)avizează proiectul planului de şcolarizare;
k)validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, în baza cărora
se stabileşte calificativul anual;
l)formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic, care solicită acordarea
gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a
activităţii desfăşurate de acesta;
m)propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare profesională
ale cadrelor didactice;
n)propune consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului "Profesorul anului"
personalului didactic de predare şi instruire practică cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în
unitatea de învăţământ; dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de
învăţământ;
o)dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului şcolar sau din proprie iniţiativă, proiecte de
acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea la nivelul
sistemului naţional de învăţământ, formulează propuneri de modificare sau de completare a
acestora;
p)dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea actului educaţional din unitatea de
învăţământ şi propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a acestuia;
r)alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii, în condiţiile legii;
s)îndeplineşte, în limitele legii, alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, precum şi orice
alte atribuţii potrivit legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile;
u)propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ, conform legii.
Art. 52
Documentele consiliului profesoral sunt:
a)tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral;
b)convocatoare ale consiliului profesoral;
c)registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele proceselorverbale.
SECŢIUNEA 2: Consiliul clasei
Art. 53
(1)Consiliul clasei funcţionează în învăţământul primar, gimnazial, liceal, profesional şi postliceal
şi este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel puţin un
părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei, cu excepţia claselor din învăţământul postliceal şi,
pentru toate clasele, cu excepţia celor din învăţământul primar, şi a reprezentantului elevilor clasei
respective, desemnat prin vot secret de către elevii clasei.
(2)Preşedintele consiliului clasei este învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar,
respectiv profesorul diriginte, în cazul învăţământului gimnazial, liceal, profesional şi postliceal.
(3)Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru sau ori de câte ori este necesar, la
solicitarea învăţătorului/ institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, respectiv a
profesorului diriginte, a reprezentanţilor părinţilor şi ai elevilor.
Art. 54

Consiliul clasei are următoarele obiective:
a)armonizarea activităţilor didactice cu nevoile educaţionale ale elevilor;
b)evaluarea obiectivă a progresului educaţional al elevilor;
c)coordonarea intervenţiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării rezultatelor
elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaţionale, stabilite pentru colectivul clasei;
d)stabilirea şi punerea în aplicare a modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învăţare;
e)organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe.
Art. 55
Consiliul clasei are următoarele atribuţii:
a)analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev;
b)stabileşte măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de comportament, cât şi
pentru elevii cu rezultate deosebite;
c)stabileşte notele/calificativele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de frecvenţa şi
comportamentul acestora în activitatea şcolară şi extraşcolară; propune consiliului profesoral
validarea notelor mai mici de 7,00, respectiv mai mici de 8,00 pentru unităţile de învăţământ cu
profil pedagogic, teologic şi militar, sau a calificativelor mai mici de "bine", pentru învăţământul
primar;
d)propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
e)participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea
învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte sau a cel
puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei;
f) analizează abaterile disciplinare ale elevilor şi propune învăţătorului/ institutorului / profesorului
pentru învăţământul primar/profesorului diriginte, sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art. 56
(1)Consiliul clasei se întruneşte în prezenţa a cel puţin 2/3 din totalul membrilor şi adoptă hotărâri
cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.
(2)La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului clasei, toţi membrii au obligaţia să semneze procesulverbal de şedinţă. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale consiliilor clasei,
constituit la nivelul unităţii de învăţământ, pe fiecare nivel de învăţământ. Registrul de proceseverbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Registrul de procese-verbale al
consiliilor clasei este însoţit de un dosar care conţine anexele proceselor, numerotate şi îndosariate
pentru fiecare şedinţă.
Art. 57
Documentele consiliului clasei sunt:
a)tematica şi graficul şedinţelor consiliului clasei;
b)convocatoarele la şedinţele consiliului clasei;
c)registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-verbale.
SECŢIUNEA 3: Catedrele/Comisiile metodice
Art. 58
(1)În cadrul unei unităţi de învăţământ, catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum 3
membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare.
(2)În învăţământul preşcolar şi primar, catedrele/comisiile metodice se constituie pe grupe, pe ani
de studiu, pe grupe de clase sau pe nivel de învăţământ.
(3)Activitatea catedrei/comisiei metodice este coordonată de şeful catedrei, respectiv responsabilul
comisiei metodice, ales de către membrii catedrei/comisiei şi validat de consiliul de administraţie al
unităţii.
(4)Catedra/Comisia metodică se întruneşte lunar sau de câte ori este necesar, la solicitarea
directorului ori a membrilor acesteia.
(5)Tematica şedinţelor este elaborată la nivelul catedrei comisiei metodice, sub îndrumarea
responsabilului de catedră/responsabilului comisiei metodice, şi este aprobată de directorul unităţii
de învăţământ.

Art. 59
Atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele:
a)stabileşte modalităţile concrete de implementare a curriculumului naţional, adecvate specificului
unităţii de învăţământ şi nevoilor educaţionale ale copiilor/elevilor, în vederea realizării
potenţialului maxim al acestora şi atingerii standardelor naţionale;
b)elaborează oferta de curriculum la decizia şcoli şi o propune spre dezbatere consiliului profesoral;
curriculumul la decizia şcolii cuprinde şi oferta stabilită la nivel naţional;
c)elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale menite să conducă la atingerea obiectivelor
educaţionale asumate şi la progresul şcolar;
d)consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a
planificărilor semestriale;
e)elaborează instrumente de evaluare şi notare;
f)analizează periodic performanţele şcolare ale copiilor/elevilor;
g)monitorizează parcurgerea programei la fiecare grupă/clasă şi modul în care se realizează
evaluarea copiilor/elevilor; în acest sens, personalul didactic de predare şi instruire practică are
obligaţia de a completa condica de prezenţă inclusiv cu tema orei de curs;
h)planifică şi organizează instruirea practică a elevilor;
i)organizează activităţi de pregătire specială a copiilor/elevilor cu ritm lent de învăţare ori pentru
examene/evaluări şi concursuri şcolare;
j)organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare - acţiuni specifice unităţii de învăţământ,
lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.;
k)implementează standardele de calitate specifice;
l)realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii activităţii didactice;
m)propun, la începutul anului şcolar, cadrele didactice care predau la fiecare formaţiune de studiu;
n)orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare şi din regulamentul de organizare şi
funcţionare al unităţii.
Art. 60
Atribuţiile responsabilului de catedră/ responsabilului comisiei metodice sunt următoarele:
a)organizează şi coordonează întreaga activitate a catedrei/comisiei metodice (întocmeşte şi
completează dosarul catedrei/comisiei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul
catedrei/comisiei, elaborează rapoarte şi analize, propune planuri de obţinere a performanţelor şi
planuri remediale, după consultarea cu membrii catedrei/comisiei metodice, precum şi alte activităţi
stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii);
b)stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice; atribuţia
de responsabil de catedră/responsabilul comisiei metodice este stipulată în fişa postului didactic;
c)evaluează, pe baza unor criterii de performanţă stabilite la nivelul unităţii de învăţământ, în
conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei
metodice;
d)propune participarea membrilor catedrei/comisiei metodice la cursuri de formare;
e)participă la acţiunile şcolare şi extraşcolare iniţiate în unitatea de învăţământ;
f)efectuează asistenţe la ore, conform planului de activitate al catedrei/comisiei metodice sau la
solicitarea directorului;
g)elaborează semestrial informări asupra activităţii catedrei/comisiei metodice, pe care le prezintă în
consiliul profesoral;
h)îndeplineşte orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare.
CAPITOLUL II: Responsabilităţi ale personalului didactic în unitatea de învăţământ
SECŢIUNEA 1: Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare
Art.61 (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.

(2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează
activitatea educativă din unitatea de învăţământ, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi
extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ, cu diriginţii, cu responsabilul comisiei de învăţământ
primar, cu consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţia de părinţi, cu reprezentanţi ai consiliului
elevilor, cu consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi neguvernamentali.
(3) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte atribuţiile coordonatorului pentru proiecte şi
programe educative şcolare şi extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii.
(4) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare poate fi remunerat
suplimentar din fonduri extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare.
Art.62 Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are următoarele
atribuţii:
a) coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din unitatea de
învăţământ;
b) avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale clasei/grupei;
c) elaborează proiectul programului/calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare ale
unităţii de învăţământ, în conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite
de către inspectoratul şcolar şi minister, în urma consultării părinţilor şi a elevilor, şi îl supune spre
aprobare consiliului de administraţie;
d) elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative;
e) identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor elevilor, precum şi
posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea elevilor şi părinţilor;
f) prezintă consiliului de administraţie rapoarte semestriale privind activitatea educativă şi
rezultatele acesteia;
g) diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ;
h) facilitează implicarea părinţilor şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative;
i) elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau
susţinătorii legali pe teme educative;
j) propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate la
nivelul unităţii de învăţământ;
k) facilitează vizite de studii pentru elevi, în ţară şi în străinătate, desfăşurate în cadrul programelor
de parteneriat educaţional;
l) orice alte atribuţii rezultând din legislaţia în vigoare.
Art. 63 Portofoliul coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare
conţine:
a) oferta educaţională a unităţii de învăţământ în domeniul activităţii educative extraşcolare;
b) planul anual şi semestrial al activităţii educative extraşcolare;
c) programe de parteneriat pentru realizarea de activităţieducative extraşcolare;
d) programe educative de prevenţie şi intervenţie;
e) modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare;
f) măsuri de optimizare a ofertei educaţionale extraşcolare;
g) rapoarte de activitate semestriale şi anuale;
h) documente care reglementează activitatea extraşcolară, în format letric/electronic, transmise de
inspectoratul şcolar şi minister, privind activitatea educativă extraşcolară.
SECŢIUNEA 2: Profesorul diriginte
Art. 64
(1)Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei din învăţământul gimnazial, liceal, profesional
şi postliceal.
(2)Un cadru didactic poate îndeplini atribuţiile de profesor diriginte la o singură formaţiune de
studiu.
(3)În
cazul
învăţământului
primar,
atribuţiile
dirigintelui
revin
învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar.
Art. 65

(1)Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii
consiliului de administraţie, după consultarea consiliului profesoral.
(2)La numirea profesorilor diriginţi se are în vedere principiul continuităţii, astfel încât o formaţiune
de studiu să aibă acelaşi diriginte pe parcursul unui nivel de învăţământ.
(3)De regulă, poate fi numit profesor diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel
puţin o jumătate din norma didactică în unitatea de învăţământ şi dare predă la clasa respectivă.
(4)Pot fi numiţi ca profesori diriginţi şi cadrele didactice din centrele şi cabinetele de asistenţă
psihopedagogică.
Art. 66
(1)Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute în fişa postului cadrului didactic.
(2)Profesorul diriginte realizează, semestrial şi 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 unităţii de învăţământ.
(3)Activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională sunt obligatorii şi sunt
desfăşurate de profesorul diriginte în cadrul orelor de consiliere şi orientare, orelor de dirigenţie sau
în afara orelor de curs, după caz.
(4)Profesorul diriginte desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare
profesională pentru elevii clasei. Activităţile se referă la:
a)teme stabilite în concordanţă cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe baza
programelor şcolare în vigoare elaborate pentru aria curriculară "Consiliere şi orientare";
b)teme de educaţie în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale strategiilor naţionale,
precum şi în baza parteneriatelor încheiate de ministerul educaţiei cu alte ministere, instituţii şi
organizaţii.
(5)Orele destinate activităţilor de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională se
consemnează în condica de prezenţă a cadrelor didactice conform planificării aprobate de directorul
unităţii.
(6)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. 67
(1)Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, profesorul
diriginte stabileşte cel puţin o oră în fiecare lună în care se întâlneşte cu aceştia, pentru prezentarea
situaţiei şcolare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaţionale sau comportamentale
specifice ale acestora.
(2)Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali de la
fiecare formaţiune de studiu se aprobă de către director, se comunică elevilor şi părinţilor, tutorilor
sau susţinătorilor legali ai acestora şi se afişează la avizierul şcolii.
Art. 68
Profesorul diriginte are următoarele atribuţii:
1.organizează şi coordonează:
a)activitatea colectivului de elevi;
b)activitatea consiliului clasei;
c)întâlniri cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali la începutul şi sfârşitul semestrului şi ori de câte
ori este cazul;
d)acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei;
e)activităţi educative şi de consiliere;
f)activităţi extracurriculare şi extraşcolare în unitatea de învăţământ activităţi extracurriculare:
2.monitorizează:
a)situaţia la învăţătură a elevilor;
b)frecvenţa la ore a elevilor;
c)participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare;
d)comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare;

e)participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de voluntariat;
3.colaborează cu:
a)profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare
pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii specifice activităţilor
şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul instinctiv-educativ, care-i implică pe elevi;
b)cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere şi orientare a elevilor clasei;
c)directorul unităţii de învăţământ, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi,
pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative
referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru
soluţionarea unor probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi;
d)comitetul de părinţi, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali pentru toate aspectele care vizează
activitatea elevilor şi evenimentele importante la care aceştia participă şi cu alţi parteneri implicaţi
în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;
e)alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;
f)compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de studii ale
elevilor clasei;
g)persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării şi actualizării datelor
referitoare la elevi;
4.informează:
a)elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, despre prevederile regulamentului de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ;
b)elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, cu privire la reglementările referitoare la
examene/testări naţionale şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul
şcolar al elevilor;
c)părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor,
despre frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, tutorii sau
susţinătorii legali, precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie;
d)părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în cazul în care elevul înregistrează absenţe nemotivate;
informarea se face în scris; numărul acestora se stabileşte prin regulamentul de organizare şi
funcţionare a fiecărei unităţi de învăţământ.
e)părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în scris, referitor la situaţiile de corigentă, sancţionările
disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;
5.îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în conformitate cu
legislaţia în vigoare sau fişa postului.
Art. 69
Profesorul diriginte mai are şi următoarele atribuţii:
a)răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, împreună cu elevi, părinţi, tutori
sau susţinători legali, precum şi cu membrii consiliului clasei;
b)completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;
c)motivează absenţele elevilor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale
regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
d)încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o consemnează în
catalog şi în carnetul de elev;
e)realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor acestora;
f)propune consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu legislaţia
în vigoare;
g)completează documentele specifice colectivului de elevi şi monitorizează completarea
portofoliului educaţional al elevilor;
h)întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei;
i)elaborează portofoliul dirigintelui.
CAPITOLUL III: Comisiile din unităţile de învăţământ

Art. 70
(1)La nivelul unităţi noastre de învăţământ funcţionează următoarele comisii:
1.cu caracter permanent;
2.cu caracter temporar;
3.cu caracter ocazional.
(2)Comisiile cu caracter permanent sunt:
a)Comisia pentru curriculum;
b)Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii;
c)Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă;
d)Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă;
e)Comisia pentru controlul managerial intern;
f)Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul
şcolar şi promovarea interculturalităţii;
g)Comisia pentru programe şi proiecte educative.
(3)Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar,
comisiile cu caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului şcolar,
iar comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel de
comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unităţii de învăţământ.
(4)Comisiile cu caracter temporar şi ocazional vor fi stabilite de fiecare unitate de învăţământ, prin
regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.
Art. 71
(1)Comisiile de la nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei de
constituire emise de directorul unităţii de învăţământ. În cadrul comisiilor prevăzute la art. 70 alin.
(2) lit. b), f) şi g) sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai elevilor şi ai părinţilor, tutorilor sau ai
susţinătorilor legali, nominalizaţi de consiliul şcolar al elevilor, respectiv comitetul/asociaţia de
părinţi.
(2)Activitatea comisiilor din unitatea de învăţământ şi documentele elaborate de membrii comisiei
sunt reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii
de învăţământ.
(3)Fiecare unitate de învăţământ îşi elaborează proceduri, privind funcţionarea comisiilor în funcţie
de nevoile proprii.
Art. 72 Comisii cu caracter temporar :
- Comisia de întocmire a orarului şi de organizare a serviciului pe şcoală;
- Comisia de monitorizare a frecvenţei şi notării ritmice a elevilor
– Comisia pentru comunicare şi pentru promovarea imaginii şcolii;
– Comisia de inventariere;
– Comisia de casare;
– Comisia de combatere a absenteismului şi abandonului şcola
- Comisia de actualizare ROI şi PDI
- Comisia de acordare a burselor
– Comisia de evaluare a personalului nedidactic;
-Comisia pentru evidenta şi gestionarea manualelor şcolare
Art. 73 Comisii înfiinţate în baza unor legi, ordonanţe de urgenţă şi hotărâri de guvern:
– Comisia de mobilitate a pesonalului didactic;
– Comisia de acordare a unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare-EURO 200;
– Comisia ,,Lapte şi corn”
-Comisia pentru organizarea și desfașurarea Evaluării Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a
VI-a în anul școlar 2019-2020;
-Comisia de organizare și desfășurare a examenului de corigenta la finalul anului școlar;

Art.74 Comisiile se constituie anual (Consiliul de adminstraţie putând decide formarea şi a altor
comisii), iar responsabilii comisiilor sunt numiţi de Consiliul de administraţie.

Art.77 Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei,a faptelor de corupţie şi
discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii pentru elevi este formată din 7
membri şi are ca atribuţii:
 colaborează cu diriginţii şi Consiliile profesorilor clasei;
 elaborează un plan de măsuri în vederea prevenirii violenţei şcolare;
 propune Consiliului de administraţie prevederile pentru R.I. care să vizeze îmbunătăţirea
climatului de disciplină;
 verifică respectarea prevederilor R.O.F.U.I.P. şi a Regulamentul intern privitoare la
comportamentul elevilor;
 verifică procesele verbale ale profesorilor de serviciu şi iau măsurile care se impun privind
abaterile disciplinare semnalate;
 verifică aplicarea măsurilor disciplinare de către profesorii diriginţi;
 Analizează şi propune către Consiliul de Administraţie, Consiliul Profesoral sancţiunile ce
se impun pentru fapte sau acţiuni ce contravin prevederilor R.O.F.U.I.P şi a Regulamentul
intern.
Art.78 Comisia pentru întocmirea orarului şi organizare a serviciului pe școală este formată
din trei membri şi este condusă de director. Planificarea se păstrează la comisie şi la secretariat.
Comisia afişează planificarea profesorilor şi a elevilor de serviciu pe şcoală în cancelarie şi la
avizierul
din
holul
şcolii
.
Art.79 Diriginţii şi profesorii de serviciu asigură instruirea elevilor de serviciu.
Art. 80 Atribuţiile comisiei sunt următoarele:
• alcătuieşte orarul şcolii;
• modifică orarul şcolii când este cazul (mişcarea cadrelor didactice, comunicări din partea M.E.N ,
I.S.J. etc.), afişează orarul claselor şi al cadrelor didactice şi asigură transmiterea lui la clase.
Art.81 Programul de funcţionare al şcolii este stabilit în fiecare an, înainte de începerea cursurilor
de Consiliul de Administraţie. Modificările ulterioare sunt efectuate de Consiliul de Administraţie.
Art.82 Serviciul elevilor se desfăşoară astfel:
a. Serviciul pe clasă
• Diriginţii vor stabili cate doi elevi , în ordine alfabetică, care vor efectua zilnic serviciul pe clasă.
• Elevii de serviciu pe clasă au următoarele atribuţii:
• se prezintă la cursuri cu 5 minute înainte de începerea acestora şi părăsesc ultimii sala de clasă;
• asigură marker şi ştergerea tablei; ştergerea tablei se va face şi după ultima oră de curs;
• asigură păstrarea curăţeniei în clase în timpul programului, atenţionând elevii care produc
dezordine;
• golesc coşul în pauze (atunci când e necesar) şi la sfârşitul programului;
• verifică prezenţa la ore a colegilor de clasă şi comunică profesorilor numele elevilor absenţi;
• în timpul activităţii care se desfăşoară în cabinete, laboratoare, etc. elevii de serviciu au aceleaşi
atribuţii că şi în sala lor de clasă;
Bunurile de valoare nu se lasă în sala de clasă atunci când elevii părăsesc sala de clasă.
Art. 83 Serviciul profesorilor/învăţătorilor/educatoarelor pe școala
Programarea serviciului pe şcoală se face de către comisia numită, în funcţie de orarul
cadrelor didactice, astfel încât cadrul didactic de serviciu să-şi poată exercita atribuţiile fără a fi
afectată activitatea sa didactică.
Art. 84 Sarcinile cadrelor didactice de serviciu:
îşi desfăşoară activitatea între orele : 7.40 – 12,50- învăţători ,
12.50-19.00 –profesori

- profesorul de serviciu /învăţătorul se prezintă la şcoală cu 10 minute înainte de începerea
programului de lucru pentru ziua respectivă;
- profesorul de serviciu /învăţătorul, părăseşte localul şcolii cu 10 minute după terminarea
programului orar;
– profesorul de serviciu/ învăţătorul, verifică prezenţa elevilor de serviciu;
– controlează localul şcolii, ferestre, apă, lumină, securitatea PSI, curăţenia, prelucrează elevilor de
serviciu, atribuţiile ce le revin, după caz;
– controlează grupurile sanitare pentru asigurarea normelor de curăţenie;
–supraveghează intrarea elevilor la primele ore de curs şi verifică ţinuta elevilor;
– urmăreşte consemnarea conţinuturilor lecţiei în condica de prezenţă şi semnarea integrală a
orelor;
–
asigură
siguranţa
cataloagelor
şi
a
cancelariei;
– verifică şi asigură ordinea şi disciplina elevilor în pauze
–
controlează
în
pauze
activitatea
elevilor
de
serviciu,
după
caz;
– se interesează la secretariat, la intrarea în schimb, de situaţiile speciale anunţate pentru a lua
măsurile
ce
se
impun;
– conduce persoanele care fac dovada intrării oficiale în unitate, pe baza buletinului/C.I.
– va lua măsuri de atenuare a conflictelor iscate în unitatea şcolară şi de informare a conducerii în
cazul
în
care
se
impune
acest
lucru;
–
controlează
intrarea
punctuală
la
ore
a
elevilor
şi
profesorilor;
– se asigură de desfăşurarea tuturor orelor în sălile stabilite;
– asigură semnalul sonor prin care se anunţă pauza şi se delimitează orele de curs;
– asigură acordarea primului ajutor în situaţii care necesită acest lucru;
– în situaţii în care apar probleme de sănătate, loviri, vătămări corporale ale elevilor sau cadrelor
didactice, anunţă operativ directorul şcolii, dirigintele clasei si suna la 112;
– se asigură la sfârşitul zilei dacă sunt încuiate cataloagele, condica de prezenţă şi registrul de
procese
verbale,
în
deplină
siguranţă;
– asigură părăsirea localului de către toţi elevii după încheierea orelor de curs
– la încheierea serviciului, întocmeşte procesul verbal, în care se consemnează modul în care s-a
desfăşurat programul şi evenimentele deosebite care au avut loc în timpul serviciului;
– răspunde de securizarea pe timpul programului şcolar a localurilor şcolii şi curţii şcolilor:
- dacă profesorii/învăţătorii de serviciu nu-şi realizează atribuţiile vor fi depunctaţi în fişa de
evaluare anuală, la propunerea responsabilului Comisiei serviciului pe şcoală.
Art. 85 Comisia de perfecţionare metodică și formare continuă se constituie la începutul
fiecărui an şcolar, fiind formată din 4 membri, şeful comisiei fiind responsabilul cu dezvoltarea
profesională din unitatea de învăţământ. Doi dintre membrii acestei comisii coordonează activităţile
specifice mentoratului.
Art. 86 Comisia se întruneşte semestrial şi ori de câte ori este nevoie.
Art. 87 Atribuţiile Comisiei de perfecţionare metodică și formare continuă sunt:
• să sprijine personalul didactic în aplicarea reformei sistemului educaţional şi în îmbunătăţirea
activităţii didactice;
• să informeze prompt personalul didactic cu privire la planuri de învăţământ, curriculum, programe
şcolare etc. şi la modul de aplicare a acestora;
• să menţină permanent contactul cu I.S.J., informându-se cu privire la modificările ce pot apărea în
curriculum, la modalităţile de evaluare şi la modul de aplicare a acestora;
• să menţină legătura cu instituţiile abilitate cu formarea şi perfecţionarea continuă;
• să informeze personalul didactic de modificările care apar în sistemul de perfecţionare ;
• să sprijine personalul didactic în activitatea de perfecţionare şi de susţinere a examenelor pentru
obţinerea gradelor didactice;
• să sprijine, din punct de vedere metodic, cadrele didactice aflate la începutul activităţii didactice;
• să organizeze seminarii, lecţii deschise, discuţii pe diferite probleme;
• să studieze posibilitatea de realizare a unui punct de informare metodică.

Art. 88 Comisia de activităţi extracurriculare Componenţa comisiei este stabilită de Consiliul de
Administraţie.
Art. 89 Comisia are următoarele atribuţii:
• propune activităţi pentru petrecerea timpului liber (spectacole, tabere, seri distractive,excursii,
etc.);
• coordonează pregătirea şi desfăşurarea serbărilor şcolare şi a concursurilor şcolare.
Art. 90 Comisia de monitorizare a frecvenţei şi notarii ritmice a elevilor este formată din 4
membri desemnaţi de Consiliul Profesoral.
Art. 91 Atribuţiile comisiei sunt:
 Colectează absenţele de la fiecare clasă le centralizează şi le transmite directorului;
 Identifică elevii cu absenteism scolar si risc de abandon;
 Intocmeşte lunar informări cu privire la numărul de absenţe pe care le prezintă în Consiliul
Profesoral/Consiliul de Administraţie
Art. 92 Comisia de sănătate și securitate în muncă Este constituită şi funcţionează în
conformitate cu Legea 90/1996 privind normele generale de protecţie a muncii, Codul muncii,
Normele generale privind protecţia muncii (2000), Programul de măsuri nr. 30012 aprobat de
M.E.C. şi Instrucţiunile Ministerului Învăţământului nr. 32160.
Art.93 Atribuţiile Comitetului pentru securitate şi sănătate în muncă constau în:
• prelucrarea normelor de protecţie a muncii pe diferite compartimente şi activităţi, ţinând cont de
riscurile şi accidentele ce pot interveni;
• organizarea instructajelor de protecţie a muncii pe activităţi (lunar);
• efectuarea instructajelor de protecţie a muncii pentru activităţi extracurriculare (de către
conducătorii activităţilor);
• prezentarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot apărea în şcoală şi
în afara şcolii;
• asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţilor şcolii în colaborare cu administraţia
locală.
Art. 94 Comitetul pentru securitate şi sănătate în muncă se întruneşte semestrial şi ori de câte ori
este nevoie.
Art. 95 Comisia situațiilor de urgență (PSI)
Art. 96 Atribuţiile comisiei sunt:
 stabilirea unui program semestrial de popularizare şi avertizare a elevilor în privinţa
calamităţilor provocate de dezastre naturale (cutremure, inundaţii, incendii) sau produse de
om
(incendii,
războaie,
poluare
radioactivă,
chimică,
etc.);
• stabilirea unui program de activităţi practice care să vizeze pregătirea elevilor pentru a
reacţiona rapid şi eficient în cazul producerii accidentelor mai sus menţionate;
• stabilirea şi menţinerea unor contacte permanente cu factorii responsabili în protecţie civilă
de la nivelul judeţului Botoşani(I.S.J Botoşani ,I.S.U Botoşani, armată, etc.);
• prezentarea unor materiale informative pentru documentarea profesorilor şi elevilor în
protecţie
civilă;
organizarea
unor
lecţii
deschise,
dezbateri,
etc.
• Organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor prin planul anual de muncă.
• Urmăreşte realizarea acţiunilor stabilite şi prezintă periodic normele şi sarcinile de
prevenire şi stingere a incendiilor, ce revin personalului şi elevilor, precum şi consecinţele
diferitelor
manifestări
de
neglijenţă
şi
nepăsare.
• Întocmeşte necesarul de mijloace şi materiale pentru PSI şi solicită conducătorului de
unitate
fondurile
necesare.
• Difuzează în sălile de clasă, laboratoare, cabinete etc, planurile de evacuare în caz de
incendiu
şi
normele
de
comportare
în
caz
de
incendiu.
• Prezintă materiale informative şi de documentare care să fie utilizate de diriginţi, profesori,
laboranţi în activitatea de prevenire a incendiilor.
Art.97 Comisia pentru inventarierea bunurilor
Art.98 Atributiile Comisiei pentru inventarierea bunurilor sunt urmatoarele:

intocmeste inventarul şcolii;
 propune actualizarea preţurilor obiectelor de inventar;
 lunar actualizeaza listele de inventar cu obiectele/bunurile noi aduse in scoala;
Art. 99 Comisia pentru casare are urmatoarele atribuţii:
 face propuneri de casare, care trebuie aprobate in Consiliul de Administratie;
 centralizeaza propunerile facute de catre comisiile metodice si de catre comisia de inventar ,
si apoile comunica spre aprobare Consiliului de Administratie;
 dupa primirea aprobarii, participa le dezmembrarea, distrugerea materialelor/ obiectelor
casate;
 propune valorificarea deseurilor rezultate in urma lucrarilor de reparatie;
Art. 100 Comisia de disciplină şi conciliere pentru personal se constituie la începutul fiecărui an
şcolar, conform cu dispoziţiilor Legea nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Este
numită în baza hotărârii Consiliului profesoral al unităţii, prin decizia directorului şi are în
componenţă patru cadre didactice, un reprezentant al personalului didactic auxiliar , un
reprezentant al sindicatului .
Cadrele didactice vor fi nominalizate de Consiliul profesoral, reprezentantul personalului didactic
auxiliar, de către Consiliul de administraţie, iar reprezentantul sindicatului de către organizaţia
sindicală
a
şcolii.
Comisia
are
în
principal
următoarele
atribuţii:
• Analizează şi propune către Consilul Profesoral şi Consiliul de Administraţie soluţii de rezolvare a
situaţiilor
conflictuale,
a
sesizărilor
sau
a
reclamaţiilor.
• Promovează spiritul de înţelegere, comunicarea şi colaborarea la nivelul şcolii şi a întregului
personal
angajat.
• Contribuie la îmbunătăţirea modalităţilor de comunicare şi relaţionare a elevilor, profesorilor,
personalului didactic auxiliar şi nedidactic, parinţilor, în scopul armonizării acestora şi al respectării
prevederilor regulamentului şcolar şi a regulamentului de ordine interioară.

Analizează şi propune către Consiliul de Administraţie, Consiliul Profesoral sancţiunile ce
se impun pentru fapte sau acţiuni ce contravin Regulamentului de funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar, prezentului regulament, legilor statului Român.
Art. 101 Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii – se constituie şi funcţionează conform
prevederilor Legii privind asigurarea calităţii în educaţie (nr.75/2005) şi ale capitolului IV din
Regulamentul de funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 2005.
Art. 102 Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar
Art. 103 Atribuţii:
- Elaborează, aplică şi evaluează modul de îndeplinire a obiectivelor incluse în Planul
operaţional al unităţii privind reducerea fenomenului violenţei.
-Intervine în cazul conflictelor dintre elevi.
-Aduce la cunoştinţa dirigintelui şi Comitetul de părinţi abaterile disciplinare ale elevilor pentru
sancţionare conform prezentului regulament .
-Propune sanţiuni către Consiliul Profesoral.
Art. 104 Comisia de acordare a unui ajutor financiar in vederea achiziţionării de calculatoare
Euro 200
Art. 105 Are următoarele atribuţii
 preia şi analizează dosarele solicitantilor ;
 respectă Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004
 aprobă dosarele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de normele metodologice pentru
aplicarea Legii nr. 269/2004
Art. 106 Responsabil ,,Lapte şi corn”
Art. 107 Atributiile responsabilului ,,Lapte şi corn” sunt urmatoarele:

primeşte şi distribuie respectând condiţiile de igienă ,laptele şi cornul ,zilnic elevilor din clasele P –
VIII ;
 răspunde de păstrarea în condiţii de igiena a produselor ,,lapte şi corn”;
 întocmeşte documentele referitoare la primirea-predarea produselor lapte-corn
 întocmeşte situaţiile ,,Lapte şi corn” cerute de ISJ.
Art. 108 Comisia pentru promovarea imaginii școlii se constituie și funcţionează în baza
ROFUIP art.31 lit. j privind rolul Consiliului de administrație în stabilirea componenței și
atribuțiilor comisiilor de lucru din unitatea de învățământ
Art. 109 Comisia este formată din 5 membri desemnaţi de Consiliul de administrație în baza
propunerilor Consiliului profesoral.
Art. 110 Atribuţiile comisiei sunt:
1. sprijină conducerea școlii în activitățile de lobbying și îmbunătățire a imaginii școlii la
nivelul comunității și în relațiile cu alte instituții;
2. își asumă strategia școlii privind activitatea de lobbying și dezvoltare a imaginii;
3. propune noi modalități de optimizare a activității de lobbying și imagine a școlii;
4. se implică în activități concrete de lobbying și îmbunătățire a imaginii școlii;
5. monitorizează impactul activităților deosebite ale școlii la nivelul comunității;
6. monitorizează periodic capitalul de imagine al școlii;
7. realizează periodic sondaje de opinie privind capitalul de imagine al școlii;
8. propune soluții pentru îmbunătățirea capitalului de imagine al școlii;
9. urmărește formarea și dezvoltarea continuă a brandului școlii;
10. elaborează scurte informări și rapoarte periodice privind activitatea de lobbying și evoluția
capitalului de imagine al școlii;
Art. 111 Comisia de control managerial intern se constituie, prin decizie a directorului, în baza
hotărârii Consiliului de administraţie,în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor
publice nr. 946/2005 pentru aprobarea codului controlului intern/managerial, cuprinzând
standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de
control intern/managerial, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 112 Componenţa, modul de organizare şi de lucru, precum si alte elemente privind această
comisie se stabilesc, in funcţie de complexitatea şi de volumul activităţilor, de către conducătorul
acesteia. Comisia se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.
Art. 113 Comisia de control managerial intern are următoarele atribuţii:
1. asigură coordonarea deciziilor şi acţiunilor compartimentelor structurale ale entităţii publice;
2. organizează, când necesităţile o impun, structuri specializate care să sprijine managementul
în activitatea de coordonare;
3. coordonează şi influenţează decisiv rezultatele interacţiunii dintre salariaţi în cadrul
raporturilor profesionale;
4. conştientizează salariaţii asupra consecinţelor deciziilor şi ale acţiunilor lor asupra întregii
entităţi publice;
5. organizează consultări prealabile, în vederea unei bune coordonări, în cadrul
compartimentelor cât şi între structurile unităţi de învăţământ.

CADRE DIDACTICE
Art. 114 Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de
contractele colective de muncă aplicabile.
Art. 115 Cadrele didactice au dreptul să folosească toată baza materială cu care este dotată şcoala,
precum şi cabinetele, laboratoarele, sala de sport, etc. De asemenea, pot face propuneri conducerii
şcolii pentru dezvoltarea bazei didactice-materiale.
Art.116 Cadrele didactice au următoarele obligaţii :
• Să îndeplinească atribuţiile prevăzute în fişa individuală a postului la termenele stabilite;

• Să îndeplinească sarcinile trasate de organele de decizie şi de lucru;
• Să participe la activităţile tuturor comisiilor din care fac parte;
• Să efectueze planificările şi să le prezinte responsabililor de catedră la termenele stabilite;
• Să se preocupe de perfecţionarea continuă în specialitate şi psihopedagogică (prin studiu
individual) şi să participe la acţiunile de perfecţionare organizate de catedră, şcoală, I.S.J.
Botoşani);
• Să pregătească permanent şi cu responsabilitate toate activităţile didactice; stagiarii precum şi
cadrele desemnate de Consiliul de Administraţie vor întocmi planuri de lecţie;în cazul în care
conducerea şcolii sau inspectorii şcolari constată lipsuri grave în proiectarea şi desfăşurarea lecţiilor
unor cadre didactice, acestea sunt obligate să întocmească,pe o perioadă de timp stabilită de CA
proiecte didactice,indiferent de vechimea în învăţământ si de gradul didactic.
• Să întocmească şi să transmită la termen statisticile şi informările solicitate de responsabilii
comisiilor şi de direcţiune;
• Să folosească un limbaj corespunzător în relaţiile cu elevii, cu părinţii, cu celelalte cadre didactice
şi cu personalul şcolii;
• Să nu lezeze în nici un mod personalitatea elevilor, să nu primejduiască sănătatea lor fizică şi
psihică;
• Să nu aplice pedepse corporale elevilor,colegilor sau personalului nedidactic;
• Să respecte deontologia profesională;
• Să nu desfăşoare activităţi politice şi de prozelitism religios în şcoală;
• Să nu lipsească nemotivat de la ore sau de la serviciul pe şcoală;
• Să anunţe la începutul programului conducerea şcolii în cazul în care nu se poate prezenta la ore
din motive medicale;
• Să anunţe conducerea şcolii în cazul în care elevii unei clase absentează de la oră, să treacă
absenţele şi să rămână în şcoală pe durate respectivei ore;
• Să consemneze absenţele la începutul orelor şi notele acordate în catalog; profesorii care utilizează
catalogul personal au obligaţia de a consemna absenţele si notele în catalogul oficial la sfârşitul
fiecărei zile de curs;
• Să anunţe profesorii de serviciu dacă reţin catalogul în afara orelor de curs;
• Să ia măsuri de recuperare pentru elevii cu ritm mai lent de învăţare şi să desfăşoare activităţi
suplimentare cu elevii capabili de performanţă;
• Să respecte programa şcolară si ordinele M.E.C. privind volumul temelor pentru acasă
(20 – 25 minute pentru o oră de curs), pentru a nu suprasolicita elevii;
• Să nu dea teme de vacanţă decât cu caracter facultativ;
• Să nu facă presiuni asupra elevilor pentru a-i determina să participe la concursuri şi alte activităţi
extracuriculare;
• Să încheie situaţia şcolară (media semestrială) a elevilor în ultima oră de curs;
• Să facă evaluarea elevilor ţinând cont de prevederile codului/regulilor de evaluare;
• Să discute cu părinţii evaluarea elevilor în orele de consultaţii stabilite la începutul anului şcolar.
Art.117 Pentru absenţe nemotivate la ore sau pentru acţiuni care determină îndepărtarea elevilor de
la orele de curs, cadrele didactice vor fi supuse sancţiunilor prevăzute de Statutului personalului
didactic. Cadrul didactic este obligat să semneze zilnic condica de prezenţă şi să consemneze
conţinutul tematic al activităţii de învăţare corespunzător planificării calendaristice.
Art. 118 Nerespectarea acestor prevederi duce la aplicarea sancţiunilor prevăzute de Statutului
personalului didactic. Nu se admit întârzieri, absenţe nemotivate, schimbarea orelor între profesori.
Art. 119 Învoirile cadrelor didactice se acceptă numai pe baza cererilor scrise înregistrate la
secretariatul şcolii. Concediile medicale se depun la secretariatul şcolii în termen de maximum trei
zile de la reluarea activităţii.
Art. 120 Fiecare cadru didactic este obligat să semneze zilnic condica şi să consemneze titlul
lecţiei. Nerespectarea acestei prevederi se consideră abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit
Statutului Personal Didactic atrăgând reţinerea orelor nesemnate.

Art. 121 La data angajării în unitate cadrul didactic este obligat să prezinte la secretariat actele
solicitate, în cel mult o săptămână. În caz contrar va fi plătit ca debutant.
Art. 122 Profesorul poartă toată responsabilitatea pentru situaţiile statistice întocmite şi răspunde
material şi penal în legătură cu acest lucru.
Art. 123 (1) Profesorii răspund de corectitudinea mediilor încheiate.
(2) Profesorii sunt obligaţi să îndrepte greşelile din cataloage din iniţiativă proprie, la cererea
conducerii şcolii sau a serviciului secretariat.
Art. 124 Cadrele didactice sunt obligate sa nu absenteze nemotivat nici să părăsească orele de curs
fără aprobarea conducerii şcolii şi să anunţe urgent conducerea şcolii în cazul apariției unor situaţii
neprevăzute care impun absenţa de la şcoală.
Art. 125 Cadrele didactice trebuie să aibă o ţinută şi o comportare ireproşabila în relaţiile cu
colegii, întreg personalul şcolii, elevii şi părinţii acestora
Art. 126 Cadrele didactice pot solicita maxim 3 zile de învoire pe an în interes personal, cu condiţia
să asigure suplinirea orelor de către o persoană calificată şi să depună cererea la secretariat cu cel
puțin o zi înainte.
Art. 127 Cadrele didactice au obligaţia de a supraveghea ieşirea ordonată a elevilor după ultima oră
de curs, aşteptând până la plecarea ultimului elev din clasă.
Art. 128 Le este interzis cadrelor didactice de a folosi telefonul mobil în timpul orelor de curs sau
de a ieși pe hol pentru convorbiri telefonice.
Art. 129 Întreg personalul didactic de predare este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor şi
informaţiilor care privesc strict instituţia, nefăcând publice acele informații care aduc atingere
imaginii instituţiei
Art. 130 Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea copiilor/elevilor
sau calitatea prestaţiei didactice la grupă/clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la copii/elevi
sau de la reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se
sancţionează conform legii.
Art. 131 Neîndeplinirea corect şi la timp a sarcinilor duce la sancţionarea cu 0,5 puncte din
punctajul calificativului anual pentru fiecare abatere constatată.
Art. 132 Cadrele didactice care încalcă prevederile prezentului regulament, cât şi prevederile
Regulamentului de organizare şi funcționare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pot primi
următoarele sancțiuni :
-Atenţionare verbală individuală;
-Observaţie scrisă;
-Punerea în discuţie în cadrul Comisiei de disciplină;
-Avertisment însotit de diminuarea calificativului;
-Diminuarea salariului de baza, cumulat, când este cazul, cu indemnizata de conducere, de
îndrumare şi de control, cu până la 15% pe o perioada de 1-6 luni;
-Suspendarea, pe o perioada de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea
unei funcții didactice superioare, sau pentru obținerea gradelor didactice, ori a unei funcții de
conducere, de îndrumare şi control;
-Destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învățământ;
-Desfacerea disciplinara a contractului de munca.

TITLUL VI: Structura, organizarea şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar
şi nedidactic
CAPITOLUL I: Compartimentul secretariat
Art. 133 (1) Compartimentul de secretariat este subordonat directorului unităţii de învăţământ.
(2) Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul unităţii de învăţământ şi pentru alte
persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director.
(3) Secretariatul asigură permanenţa pe întreaga perioadă de desfăşurare a orelor de curs.

(4) Evidenţa, selecţionarea, păstrarea şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele Naţionale,
după expirarea termenelor de păstrare stabilite prin Indicatorul termenelor de păstrare, aprobat prin
ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării, se fac în conformitate cu prevederil legii in vigoare.
Art. 134 Compartimentul secretariat are următoarele atribuţii: a) transmiterea informaţiilor la
nivelul unităţii de învăţământ; b) întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date; c)
întocmirea şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte categorii de documente solicitate de
către autorităţi, precum şi a corespondenţei unităţii; d) înscrierea copiilor/elevilor pe baza dosarelor
personale, păstrarea, organizarea şi actualizarea permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea
problemelor privind mişcarea antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului
de administraţie; e) rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor şi
evaluărilor naţionale, ale examenelor de admitere şi de ocupare a posturilor vacante, conform
atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare sau de fişa postului; f) completarea, verificarea,
păstrarea în condiţii de securitate şi arhivarea documentelor referitoare la situaţia şcolară a elevilor
şi a statelor de funcţii; g) procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii şi a
documentelor şcolare, în conformitate cu prevederile regulamentului privind regimul juridic al
actelor de studii şi al documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar, aprobat prin
ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice; h) selecţia, evidenţa şi depunerea
documentelor la Arhivele Naţionale, după expirarea termenelor de păstrare, stabilite prin
"Indicatorul termenelor de păstrare", aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi
cercetării ştiinţifice; i) păstrarea şi aplicarea ştampilei unităţii pe documentele avizate şi semnate de
persoanele competente, în situaţia existenţei deciziei directorului în acest sens; j) întocmirea şi/sau
verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor, potrivit legislaţiei în vigoare sau fişei
postului; k) întocmirea statelor de personal; l) întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de
personal ale angajaţilor unităţii de învăţământ; m) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură
în colaborare cu serviciul contabilitate; n) gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ; o)
întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului, în
conformitate cu legislaţia în vigoare; p) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din
legislaţia în vigoare, contractele colective de muncă aplicabile, regulamentul de organizare şi
funcţionare al unităţii, regulamentul intern, hotărârile consiliului de administraţie şi deciziile
directorului, stabilite în sarcina sa.
Se adaugă şi alte atribuţii, stabilite în funcţie de necesităţile şcolii, în fişa postului
Art .135 (1) Secretarul unităţii de învăţământ pune la dispoziţia personalului condicile de prezenţă,
fiind responsabil cu siguranţa acestora.
(2) Secretarul răspunde de securitatea cataloagelor şi verifică, la sfârşitul orelor de curs, împreună
cu profesorul de serviciu, existenţa tuturor cataloagelor încheind un proces-verbal în acest sens.
(3) În perioada cursurilor, cataloagele se păstrează în cancelarie, într-un fişet securizat, iar în
perioada vacanţelor şcolare, la secretariat, în aceleaşi condiţii de siguranţă.
(4) În situaţii speciale, atribuţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi îndeplinite, prin delegare de
sarcini, şi de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unităţii de învăţământ,
cu acordul prealabil al personalului solicitat.
(5) Se interzice condiţionarea eliberării adeverinţelor, foilor matricole, caracterizărilor şi a oricăror
acte de studii sau documente şcolare de obţinerea de
CAPITOLUL II: Serviciul financiar
SECŢIUNEA 1: Organizare şi responsabilităţi
Art.136 (1) Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unităţii de învăţământ
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 este subordonat directorului unităţii de învăţământ.
Art. 137 Serviciul financiar are următoarele atribuţii: a) desfăşurarea activităţii financiar-contabile
a unităţii de învăţământ; b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al

unităţii de învăţământ, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile consiliului de
administraţie; c) întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform
legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile; d) informarea periodică a
consiliului de administraţie cu privire la execuţia bugetară; e) organizarea contabilităţii veniturilor şi
cheltuielilor; f) consemnarea în documente justificative a oricărei operaţiuni care afectează
patrimoniul unităţii de învăţământ şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor; g)
întocmirea şi verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat; h) valorifică
rezultatele procesului de inventariere, a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de lege şi ori de câte
ori consiliul de administraţie consideră necesar; i) întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului
financiar; j) îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ faţă de bugetul de stat,
bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local şi faţă de terţi; k) implementarea procedurilor de
contabilitate; l) avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului
de administraţie, prin care se angajează fondurile unităţii; m) asigurarea şi gestionarea
documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim special; n) întocmirea, cu respectarea
normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de normele legale în materie; o) orice alte
atribuţii specifice serviciului, rezultând din legislaţia în vigoare şi hotărârile consiliului de
administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.
Se adaugă şi alte atribuţii, stabilite în funcţie de necesităţile şcolii, în fişa postului.
Art. 138 (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.
SECŢIUNEA 2: Management financiar
Art. 139
(1)Întreaga activitate financiară a unităţilor de învăţământ se organizează şi se desfăşoară cu
respectarea legislaţiei în vigoare.
(2)Activitatea financiară a unităţii de învăţământ se desfăşoară pe baza bugetului propriu.
(3)Răspunde de organizarea activităţii financiare şi de încadrarea în bugetul aprobat.
Art. 140
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. 141
(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. 142
(1)Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu şi cuprinde
personalul nedidactic al unităţii de învăţământ.
(2)Compartimentul administrativ este subordonat directorului unităţii de învăţământ.
Art. 143
Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii:
a)gestionarea bazei materiale;
b)realizarea reparaţiilor, care sunt în sarcina unităţii, şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare,
curăţenie şi gospodărire a unităţii de învăţământ;
c)întreţinerea terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico-materiale;
d)realizarea demersurilor necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a unităţii de învăţământ;
e)recepţia bunurilor, serviciilor şi a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul
compartimentului;

f)înregistrarea modificărilor produse cu privire la existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor din
gestiune şi prezentarea actelor corespunzătoare Serviciului financiar;
g)evidenţa consumului de materiale;
h)punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ privind
sănătatea şi securitatea în muncă, situaţiile de urgenţă şi P.S.I.;
i)întocmirea proiectului anual de achiziţii şi a documentaţiilor de atribuire a contractelor;
j)orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, hotărârile
consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.
SECŢIUNEA 2: Management administrativ
Art. 144
Evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaţiilor financiare
referitoare la patrimoniu şi administrarea bazei didactico-materiale a unităţilor de învăţământ se
realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Art. 145
(1)Inventarierea bunurilor unităţii de învăţământ se realizează de către comisia de inventariere,
numită prin decizia directorului.
(2)Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unităţii de
învăţământ se supun aprobării consiliului de administraţie de către director, la propunerea
administratorului de patrimoniu, în baza solicitării compartimentelor funcţionale.
Art. 146
(1)Bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ de stat sunt administrate de către consiliul
de administraţie.
(2)Bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ particular sunt supuse regimului juridic al
proprietăţii private.
Art. 147
Bunurile, care sunt temporar disponibile şi care sunt în proprietatea sau administrarea unităţii de
învăţământ, pot fi închiriate în baza hotărârii consiliului de administraţie.
CAPITOLUL IV: Biblioteca şcolară
Art. 148 (1) Biblioteca şcolară se subordonează directorului.
(2) În unităţile de învăţământ se asigură accesul gratuit al elevilor şi al personalului la Biblioteca
Şcolară Virtuală şi la Platforma şcolară de e-learning.
(3) Platforma şcolară de e-learning este utilizată de către unitatea de învăţământ, pentru a acorda
asistenţă elevilor în timpul sau în afara programului şcolar, precum şi elevilor care nu pot frecventa
temporar şcoala, din motive de sănătate.
(4) Cărţile vor fi împrumutate pe bază de semnătură pentru 2 săptămâni , cu posibilitatea prelungirii
cu o săptămână.
(5) În cazul cărţilor deteriorate , distruse sau pierdute , elevul va preda o nouă ediţie a aceleiaşi
carti.
( 6) Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, asigură funcţionarea acesteia şi este interesat
de completarea raţională a fondului de publicaţii şi de carte.
(7) Activităţile de bază ale bibliotecarului sunt:
a) îndrumă lectura şi studiul elevilor şi ajută la elaborarea lucrărilor, punând la dispoziţia acestora
instrumente de informare, respectiv fişiere, cataloage, liste bibliografice etc., care să le înlesnească
o orientare rapidă în colecţiile bibliotecii;
b) sprijină informarea şi documentarea rapidă a personalului didactic;
c) participă la toate cursurile specifice de formare continuă.
( 8) Bibliotecarul organizează sau participă la organizarea de acţiuni specifice: lansare de carte,
întâlniri literare, simpozioane, vitrine şi expoziţii de cărţi, standuri de noutăţi sau de colecţii de
cărţi, prezentări de manuale, etc.
( 9) Atribuţiile specifice postului de bibliotecar se regăsesc în fişa postului.
Art. 149. INFORMATICIAN

 gestionează şi verifică permanent starea de funcţionare a echipamentelor de calcul din dotare
şi asigură utilizarea în bune condiţii a acesteia
 întreţine şi administrează reţeaua de INTERNET a şcolii
 asigură asistenţă tehnică profesorilor de altă specialitate decât informatică în timpul orelor
desfăşurate în laboratorul AEL sau în laboratorul de informatică
 utilizează şi gestionează eficient resursele puse la dispoziţia postului: bibliotecă de software
şi documentaţii, echipamente de tehnică de calcul şi auxiliare, etc.
 redactează/coodonează pagina de web a şcolii
 comunică permanent cu conducerea şcolii.
 comunică permanent cu firmele producătoare de softuri, de echipamente de calcul, cu
firmele care asigură service-ul echipamentelor de calcul, relaţionează cu providerul de
INTERNET
 respecta toate atribuţiile prevăzute în fişa postului
Art.150 Personalul didactic auxiliar este obligat să participe la acele ședinte de consiliu profesoral
la care se discută probleme legate de compartimentele în care își desfășoară activitatea.
Art. 151 Personalul didactic auxiliar trebuie să aibă o ţinută şi o comportare ireprosabila în relațiile
cu cadrele didactice, elevii, parintii, personalul nedidactic al şcolii, precum şi cu orice persoană din
afara instituţiei.
Art. 152 Personalul didactic auxiliar are obligaţia de a răspunde la toate solicitările venite din
partea conducerii şcolii, considerate de interes major pentru instituţie.
Art. 153 Întregul personal didactic auxiliar are obligaţia să participe la cursurile de formare, iniţiate
de conducerea şcolii, Inspectoratul Şcolar sau Casa Corpului Didactic, în conformitate cu
specializarea şi compartimentul în care activează.
Art. 154 Întreg personalul didactic auxiliar este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor şi
informatiilor care privesc strict instituţia, nefăcând publice acele informaţii care aduc atingere
imaginii institutiei.
Art. 155 Personalul didactic auxiliar are obligatia de a semna zilnic în condică, consemnând cu
exactitate activitaţile desfăşurate în ziua respectivă.
Art. 156 Nerespectarea prevederilor actualului regulament, sau a prevederilor din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a unitaţilor de învăţământ preuniversitar, cât şi a sarcinilor, atribuţiilor şi
responsabilităţilor prevăzute în fişa postului, duce automat la aplicarea următoarelor sancţiuni, în
functie de gravitatea şi numărul abaterilor:
-Observatie individuala verbală;
-Observatie scrisă;
-Avertisment;
-Diminuarea salariului de baza
-Desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

PERSONALUL NEDIDACTIC
Art. 157 Personalul nedidactic este obligat să respecte programul zilnic stabilit de director.
Art. 158 Personalul nedidactic are obligatia de a asigura securitatea şcolii în urmatoarele intervale
de timp: 6.00 -20.00.,20,00-6.00
Art. 159 Personalul nedidactic asigură igienizarea şi întreţinerea şcolii la nivelul sectoarelor
repartizate de directorul şcolii şi în conformitate cu fişa postului.
Art. 160 Atribuţiile, sarcinile, competentele şi responsabilităţile personalului nedidactic sunt
cuprinse în fisa postului.
Art. 161 Personalul nedidactic are obligaţia să răspundă la toate solicitările venite din partea
conducerii
şcolii,
considerate
de
interes
major
pentru
instituţie.
Art. 162 Personalul nedidactic este obligat să aiba un comportament civilizat faţă de cadrele

didactice, personalul didactic auxiliar, elevi, parinti şi faţă de orice persoană care intră în şcoală.
Art. 163 Se interzice personalului nedidactic să utilizeze baza materială a şcolii în alte scopuri decât
cele
legate
de
interesele
institutiei.
Art. 164 Prezentarea în stare de ebrietate a personalului didactic ,didactic auxiliar şi nedidactic la
serviciu sau consumul de băuturi alcoolice în şcoală se sancţionează cu desfacerea contractului de
muncă.
Art.165 Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu de către personalul didactic, didactic auxiliar şi
nedidactic la timp, constituie abatere şi se penalizează la salariu în funcţie de gravitate.
Sancţiunile prevăzute pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic potrivit LEGII
nr.1/2011 privind Statutul personalului didactic sunt:
a) observaţie scrisă;
b) avertisment;
c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de
îndrumare şi de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;
d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru
ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii
de conducere, de îndrumare şi de control;
e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ;
f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
Art. 166 În unităţile învăţământului preuniversitar, propunerea de sancţionare se face de către
director sau de cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor Consiliului de Administraţie ori a
Consiliului Profesoral.

TITLUL VII: Elevii
CAPITOLUL I: Dobândirea şi exercitarea calităţii de elevi
Art. 167 (1) Dobândirea calităţii de preşcolar/elev se obţine prin înscrierea într-o unitate de
învăţământ.
(2) Înscrierea se aprobă de către consiliul de administraţie, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a
prezentului regulament şi a regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii, ca urmare a
solicitării scrise a părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali.
Art. 168 Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la activităţile
curriculare şi extracurriculare existente în programul şcolii .
Art. 169 Frecventarea tuturor cursurilor prevăzute în orar este obligatorie pentru fiecare elev.
Art. 170 Evidenţierea prezenţei se face la începutul fiecărei ore de curs de către profesori, care
consemnează în catalog absenţele. Elevii care nu se află în clasă la intrarea profesorului sunt
consideraţi absenţi la ora respectivă.
Art.171 În cazuri bine motivate elevii care întârzie pot cere permisiunea cadrului didactic să asiste
la oră, acesta putând motiva absenta pana la sfârşitul orei.
Art. 172 Se interzice cadrelor didactice eliminarea elevilor de la orele de curs. Elevii care perturbă
orele de curs vor fi puşi în discuţia Consiliului Profesorilor clasei pentru a fi sancţionaţi.
Art. 173 ( 1) Motivarea absenţelor se face de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru
învăţământul primar/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative.
(2) În cazul elevilor minori, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au obligaţia de a prezenta
personal învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte
actele justificative pentru absenţele copilului său.
(3) 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 eliberate 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.
(4) În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise
ale părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului sau ale elevului major, adresate

învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte al clasei,
avizate în prealabil de motivare de către directorul unităţii.
(5) 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 învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul
primar/profesorul diriginte, pe tot parcursul anului şcolar.
(6) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) atrage declararea absenţelor ca nemotivate
Art.174 Pentru elevii sportivi de performanţă, care participă la acţiuni la nivel judeţean naţional,
internaţional, organizate în timpul semestrelor şcolare, directorul şcolii poate aproba motivarea
absenţelor, până la 30 de zile anual, cu condiţia îndeplinirii de aceştia a obligaţiilor şcolare.
Art.175 Elevii calificaţi la faza judeţeană şi naţională ale olimpiadelor şcolare, în vederea pregătirii
intensive, pot fi scutiţi de frecvenţă cu aprobarea direcţiunii, conform precizărilor de mai sus.
Aceştia
au
însă
obligaţia
de
a
recupera
individual
materia
pierdută.
Art.176 Elevii aflaţi în situaţia prevăzută la precedentele două articole nu vor fi examinaţi scris sau
oral în prima săptămână de la revenirea la cursuri, iar profesorii clasei le vor acorda sprijinul la
recuperarea
lecţiilor.
Art. 177 Pentru fiecare 20 absenţe nemotivate pe semestru sau pentru 20% ore absentate din
numărul tolal de ore pe semestru se scade un punct la purtare.
Art. 178 In timpul orelor elevii trbuie sa fie atenti, sa respecte cerintele fiecarui cadru didactic,sa
aiba un comportament demn,civilizat,respectuos.Orice manifestare care conturba desfasurarea orei
va fi consemnata in caietul de observatii al clasei si in registrul comisiei de disciplina pe
scoala.Abaterile repetate de la disciplina orei vor fi sanctionate conform regulamentului de ordine
interioara a scolii.
Art. 179 Elevii nu au voie sa paraseasca sala de clasa in timpul orei,decat in cazuri deosebite si
numai cu aprobarea cadrului didactic.
Art. 180 (1) Elevii sunt obligaţi să fie în clasă la prima oră cu 5 minute înainte de a suna de intrare.
(2) Se interzice elevilor utilizarea telefoanelor celulare şi a altor mijloace de înregistrare audio –
video în incinta şcolii, prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor
mobile în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în
procesul educativ sau în situaţii de urgenţă.
Art.181 (1) Carnetul de elev este document oficial
(2) Elevii au obligativitatea să poarte carnetul asupra lor şi să-l prezinte la solicitarea cadrelor
didactice sau a conducerii şcolii.Neprezentarea carnetului de elev se sancţionează cu 0,5 puncte la
purtare.
Art. 182 Elevii au următoarele îndatoriri:
a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi
competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;
b) de a respecta regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar;
c) de a avea un comportament civilizat
d) Se interzice elevilor purtarea unei ţinute indecente la şcoală, precum : pantaloni decupaţi,
pantaloni scurţi, rochii şi fuste scurte, bluze scurte, decoltate sau decupate, tricouri sau maiouri
indecente, haine cu inscripţii ori înscrisuri de orice fel;Se interzice elevilor purtarea părului excesiv
de lung pentru băieţi, a părului vopsit ori modelat anormal (gel, ţepi, etc.);
Este interzisă purtarea cerceilor de către băieţi ori a cerceilor excesiv de mari de către fete;
Se interzice purtarea la şcoală a podoabelor scumpe sau excesiv de mari, precum: lanţuri, mărgele,
brăţări metalice, inele; Se interzice purtarea de către elevi a tatuajelor de orice fel.
e) de a elabora şi susţine lucrări la nivel de disciplină/modul şi lucrări de absolvire originale;
f) de a sesiza autorităţile competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de învăţământ şi a
activităţilor conexe acestuia, în condiţiile legii;
g) de a sesiza reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar pune în pericol
siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice.
h) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la care
au acces;

i) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar;
j) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către
instituţiile de învăţământ preuniversitar;
k) de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de
către instituţia de învăţământ preuniversitar, în urma constatării culpei individuale;
l) de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi de a-1 prezenta cadrelor didactice pentru
trecerea notelor obţinute în urma evaluărilor precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali
pentru luare la cunoştinţă în legătură cu situaţia şcolară;
m) de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la sfârşitul anului
şcolar;
n) de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevi şi
personalul unităţii de învăţământ;
o) de a cunoaşte şi respecta prevederile Statutului Elevului şi ale Regulamentului de organizare şi
funcţionare a unităţii de învăţământ, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de
vârstă şi individuale ale acestora;
p) de a ocupa locurile stabilite în timpul deplasării în microbuzele şcolare, de a avea un
comportament şi un limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijloacele de transport şi de a
respecta regulile de circulaţie;
q) de a cunoaşte şi de a respecta, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi
individuale ale acestora, normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de prevenire şi de
stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă, precum şi normele de protecţie a mediului.
r) de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinţilor,
tutorilor sau susţinătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în funcţie de
recomandările medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol
sănătatea colegilor sau a personalului din unitate.
Art. 183 Elevilor le este interzis:
a) să distrugă, modifice sau completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole,
carnete de elev şi orice alte documente din aceeaşi categorie sau să deterioreze bunurile din
patrimoniul unităţii de învăţământ;
b) să introducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ preuniversitar, materiale care, prin
conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a ţării, care
cultivă violenţa, intoleranţa sau care lezează imaginea publică a unei persoane;
c) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
d) să deţină sau să consume, droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, substanţe
etnobotanice şi sa participe la jocuri de noroc;
e) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau alte
produse pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene,
paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a
elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ. Elevii nu pot fi deposedaţi de bunurile personale
care nu atentează la siguranţa personală sau a celorlalte persoane din unitatea de învăţământ, în
conformitate cu prevederile legale;
f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în
incinta unităţilor de învăţământ;
h) să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă;
i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, şi să manifeste
violenţă în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ;
j) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei;
k) să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, cu excepţia elevilor
majori şi a situaţiilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de
învăţământ;
l) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar;

m) să invite/ faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi al
diriginţilor;
n) în pauze se interzice elevilor sa alerge pe holuri, sa tipe sau sa folosească sala de clasa ca loc de
joaca.
o) se interzice elevilor sa umble la instalatia de apă,să distrugă sau să deterioreze instalatiile sanitare
din WC-uri.Orice defecţiune a acestora va fi adusă la cunostinţa profesorilor de serviciu de pe
holuri, personalului auxiliar de serviciu.
p) se interzice elevilor venirea la cancelarie şi solicitarea unor cadre didactice.Acest lucru se
realizeaza numai prin intermediul elevului de serviciu. Exceptie fac cazurile deosebite:
accidentari,imbolnaviri,aducerea sau luarea unor materiale didactice.
q) dupa terminarea programului elevii vor părăsii curtea şcolii.Nu se recomanda folosirea în zilele
de sambătă şi duminică curtea scolii ca spaţiu de joacă
r) să nu alerge prin clase ;
s) să nu se urce pe bănci ;
ş) să nu se urce pe pervazul ferestrei sau să se aplece în afară ;
t) Să nu umble la instalaţia electrică ;
Art. 184 În privinta introducerii de către elevi a anumitor obiecte în şcoală, prezentul regulament
precizează:
-Este interzisă introducerea băuturilor alcoolice în şcoală;
-Este interzisă introducerea ţigărilor, chibritelor şi brichetelor în şcoală;
-Este interzis fumatul în şcoală;
-Este interzisă introducerea cuţitelor şi altor obiecte contondente ;
-Este interzisă introducerea în şcoala a materialelor pornografice;
-Este interzisă introducerea în şcoală a miniplayer-elor şi căştilor pentru ascultat muzica;
-Se interzice introducerea în şcoală a medicamentelor şi altor substanţe, decât cele pentru uz
personal şi prescrise de medic;
-Se interzice introducerea în şcoală a telefoanelor mobile cu camera video sau camera foto;
-Este interzisă introducerea în şcoală a materialelor de propagandă politică şi religioasă;
-Se interzice introducerea în şcoală a animalelor de orice fel, în alte scopuri decât cele didactice;
-Este interzisă reclama şi comercializarea în şcoală a oricaror produse, fiind exceptate cele de uz
didactic;
-Se interzice introducerea şi folosirea în şcoală a spray-urilor paralizante sau cu alte efecte;
-Este interzisă introducerea în şcoală a unor sume mari de bani şi obiecte de valoare ;
-Este interzisă introducerea în şcoală a obiectelor şi substanţelor inflamabile, a petardelor,
pocnitorilor şi altor obiecte pirotehnice;
Art. 185 (1) Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:
a) observaţie individuală;
b) mustrare scrisă;
c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale;
d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;
(2) Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor, tutorilor
sau susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după
caz.
(3) Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în
orice context.
Art. 186 Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea
regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie insoţită de
consilierea acestuia, care să urmărească remedierea comportamentului. Sancţiunea se aplică de către
profesorul diriginte, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau de către
directorul unităţii de învăţământ.

Art. 187 (1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru
învăţământul primar sau profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea.
(2) Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut
faptele susceptibile de sancţiune, spre validare. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către
învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, la sfârşitul
semestrului.
(3) Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/
tutorelui/susţinătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situaţia în care acest lucru nu
este posibil, prin poştă, cu confirmare de primire.
(4) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.
(5) Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului,
în învăţământul primar.
Art. 188 (1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea
consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral.
(2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în
învăţământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de mvaţamant.
Art. 189 (1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se
consemnează într-un document care se înmânează de către învăţător/institutor/profesorul pentru
învăţământul primar/profesorul diriginte/director, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau
susţinătorului legal al elevului minor şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.
(2) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol.
(3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la
propunerea consiliului clasei.
Art. 190 (1) După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul se
reîntruneşte. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolul 187 dă dovadă de un
comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea
semestrului sau a anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii,
poate fi anulată.
(2) Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se aprobă de către entitatea
care a aplicat sancţiunea.
Art. 191 (1) Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor se adresează, de către
părintele/tutorele/susţinătoml legal al elevului, Consiliului de Administraţie al unităţii de
învăţământ preuniversitar, în termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii.
(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul
unităţii de învăţământ. Hotărârea Consiliului de Administraţie nu este definitivă şi poate fi atacată
ulterior la instanţa de contencios administrativ din circumscripţia unităţii de învăţământ, conform
legii.

EVALUAREA REZULTATELOR ELEVILOR
Art. 192 Consiliul de Administraţie analizează de două ori pe semestru ritmicitatea evaluării
elevilor.
Art. 193 La sfârşitul fiecărui semestru se realizează evaluarea finală care va fi monitorizată de
director.
Art. 194 Rezultatele la evaluări se dezbat în comisiile de catedră în urma cărora se stabilesc măsuri
ameliorative.
Art. 195 La clasele cu rezultate mai slabe la evaluări, se vor efectua asistenţe de către directori,
şefii comisiilor de catedre.
Art. 196 Situaţia şcolară anuală se comunică elevilor promovaţi în ultima zi de şcoală, iar celor
corijenţi, după susţinerea examenului de corigenţă şi se afişează la loc vizibil în termen de 3 zile.

Art. 197 Încheierea situaţiei la învăţătură şi monitorizarea rezultatelor la examenele naţionale intră
în atribuţia directorului .
Art. 198 Pentru elevii amânaţi sau corigenţi, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul
primar/profesorul diriginte comunică în scris părinţilor, tutorelui sau susţinătorului legal programul
de desfăşurare a examenelor de corigenţă şi perioada de încheiere a situaţiei şcolare.

CONSILIUL ELEVILOR
Art. 200 (1) Fiecare clasa îşi va alege reprezentantul în consiliul elevilor, 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 şi nici nu le este permisă influenţarea deciziei
elevilor.
(2) în fiecare unitate de învăţământ de stat, particular şi confesional se constituie consiliul şcolar al
elevilor, format din reprezentanţii elevilor din fiecare clasă.
(3) Consiliul Şcolar al Elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, adaptat la specificul
şi nevoile şcolii, elaborat pe baza unui regulament-cadru stabilit de Consiliul Naţional al Elevilor.
(4) Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ desemnează un cadru didactic care va asigura o
comunicare eficientă între corpul profesoral şi consiliul elevilor. Acesta nu se va implica în luarea
deciziilor Consiliului Şcolar al Elevilor.
(5) Conducerea unităţii de învăţământ sprijină activitatea Consiliului Şcolar al Elevilor, prin
punerea la dispoziţie a logisticii necesare desfăşurării activităţii acestuia şi a unui spaţiu pentru
întrunirea Biroului Executiv şi a Adunării Generale a respectivului Consiliu Şcolar al Elevilor.
Fondurile aferente desfăşurării activităţilor specifice se asigură din finanţarea suplimentară, fără a
afecta derularea activităţilor educaţionale.
Art. 201 Consiliul elevilor are următoarele atribuţii: a) reprezintă interesele elevilor şi transmite
Consiliului de Administraţie, directorului/directorului adjunct şi consiliului profesoral punctul de
vedere al elevilor referitor la problemele de interes pentru aceştia; b) apără drepturile elevilor la
nivelul unităţii de învăţământ şi sesizează încălcarea lor; c) se autosesizează cu privire la
problemele cu care se confruntă elevii, informând conducerea unităţii de învăţământ despre acestea
şi propunând soluţii; d) sprijină comunicarea între elevi şi cadre didactice; e) dezbate propunerile
elevilor din şcoală şi elaborează proiecte; f) poate iniţia activităţi extraşcolare, evenimente culturale,
concursuri, excursii etc; g) poate organiza acţiuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi
speciale/ provenind din medii dezavantajate, pe probleme de mediu şi altele asemenea; h) poate
sprijini proiectele şi programele educative în care este implicată unitatea de învăţământ
preuniversitar; i) propune modalităţi pentru a motiva elevii să se implice în activităţi extraşcolare; j)
dezbate proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; k)
organizează alegeri pentru funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar, la termen sau în cazul în
care posturile sunt vacante; l) desemnează un membru observator pentru Consiliul de Administraţie,
conform legii; m) organizează alegerile pentru elevul reprezentant cu drept de vot în Consiliul de
Administraţie; n) deleagă reprezentanţi, prin decizia preşedintelui Consiliului Şcolar al Elevilor, în
Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, Comisia de Prevenire şi Combatere a Violenţei şi orice
altă comisie din care reprezentanţii elevilor fac parte, conform legii; o) Consiliul Şcolar al Elevilor
va completa o secţiune din raportul activităţilor educative extraşcolare la nivelul unităţii de
învăţământ, în care va preciza opinia elevilor faţă de activităţile educative extraşcolare realizate.

CAPITOLUL II: Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali

PĂRINŢII
Art.202 (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a
asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru
şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor.

(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care nu asigură şcolarizarea elevului, în perioada
învăţământului obligatoriu, poate fi sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă cuprinsă
între 100 lei şi 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii.
(3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (2) se
realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de
administraţie al unităţii de învăţământ.
(4) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din
patrimoniul unităţii de învăţământ, cauzate de elev.
(5) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din învăţământul primar are obligaţia să îl
însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea orelor de curs să îl preia. În
cazul în care părintele, tutorele sau susţinătorul legal nu poate să desfăşoare o astfel de activitate,
împuterniceşte o altă persoană.
Art. 203 Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a copiilor/elevilor şi a
personalului unităţii de învăţământ.
Art. 204 (1) Respectarea prevederilor prezentului regulament şi a regulamentului de organizare şi
funcţionare a unităţii de învăţământ este obligatorie pentru părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai
copiilor/elevilor.
ADUNAREA GENERALĂ A PĂRINȚILOR
Art. 205 (1) Adunarea generală a părinţilor este constituită din toţi părinţii, tutorii sau
susţinătorii legali ai copiilor/elevilor de la grupă/formaţiune de studiu.
(2) Adunarea generală a părinţilor hotărăşte referitor la activităţile de susţinere a cadrelor didactice
şi a echipei manageriale a unităţii de învăţământ, 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.
Art. 206 (1) Adunarea generală a părinţilor se convoacă de către educatorul/învăţătorul/
institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/primar/profesorul diriginte, de către
preşedintele comitetului de părinţi al clasei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi ori al
elevilor clasei.
(2) Adunarea generală a părinţilor se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este valabil
întrunită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai
copiilor/elevilor din grupa/clasa respectivă şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei
prezenţi. În caz contrar se convoacă o nouă adunare generală a părinţilor, în cel mult 7 zile, în care
se pot adopta hotărâri, indiferent de numărul celor prezenţi, cu votul a jumătate plus unu din aceştia.
COMITETUL DE PĂRINȚI
Art. 207 (1) În unităţile de învăţământ, la nivelul fiecărei grupe/clase, se înfiinţează şi funcţionează
comitetul de părinţi.
(2) Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea
generală a părinţilor, convocată de educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru
învăţământul preşcolar sau primar/profesorul diriginte care prezidează şedinţa.
(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 30 de
zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar.
(4) Consiliul de conducere al comitetul de părinţi pe grupă/clasă se compune din 3 persoane: un
preşedinte şi 2 membri. În prima şedinţă după alegere, membrii comitetului decid responsabilităţile
fiecăruia, pe care le comunică educatoruluipuericultor/profesorului pentru învăţământul
antepreşcolar/preşcolar/primar/profesorului diriginte.

(5) Consiliul de conducere al comitetului de părinţi pe grupă/clasă reprezintă interesele părinţilor,
tutorilor sau susţinătorilor legali ai copiilor/elevilor clasei în adunarea generală a părinţilor, tutorilor
sau susţinătorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei şi în relaţiile cu echipa
managerială.
Art. 208 Consiliul de conducere al Comitetului de părinţi pe grupă/clasă are următoarele atribuţii:
a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor elevilor clasei. Deciziile se
iau cu majoritatea simplă a voturilor părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali prezenţi; b) susţine
organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi educative extraşcolare la nivelul
grupei/clasei şi a unităţii de învăţământ; c) susţine organizarea şi desfăşurarea de programe de
prevenire şi combaterea violenţei, asigurarea siguranţei şi securităţii, combaterea discriminării şi
reducerea absenteismului în mediul şcolar; d) susţine activităţile dedicate întreţinerii, dezvoltării şi
modernizării bazei materiale a grupei/clasei şi unităţii de învăţământ, prin strângerea de cotizaţii
voluntare de la membrii asociaţiei de părinţi şi atragerea de fonduri băneşti şi donaţii de la persoane
fizice sau juridice, colectate prin asociaţia de părinţi cu personalitate juridică cu respectarea
prevederilor legale în domeniul financiar; e) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi
educatorulpuericultor/educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul
pentru
învăţământ
antepreşcolar/preşcolar/primar/profesorul diriginte şi se implică activ în întreţinerea, dezvoltarea şi
modernizarea bazei materiale a grupei/clasei şi a unităţii de învăţământ; f) susţine organizarea şi
desfăşurarea de activităţi de consiliere şi orientare socioprofesionale; g) se implică în asigurarea
securităţii copiilor/elevilor în cadrul activităţilor educative, extraşcolare şi extracurriculare; h)
prezintă, semestrial, adunării generale a părinţilor, justificarea utilizării fondurilor alocate, dacă
acestea există.
Art. 209(1) Comitetul de părinţi poate decide să susţină, inclusiv financiar prin asociaţia de părinţi
cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar, întreţinerea,
dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinţi nu este
obligatorie.
(2) Sponsorizarea unei grupe/clase de către un operator economic/persoane fizice se face cunoscută
comitetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru
copii/elevi/părinţi, tutori sau susţinători legali.
(3) Este interzisă implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din unitatea de învăţământ în
strângerea fondurilor.
Art. 210 Comitetul de părinţi ai clasei atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii
financiare sau materiale , susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale
din clase şi din şcoală . Sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi dirigintele/învăţătorul în
întreţinerea , dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a şcolii .
CAPITOLUL V: Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi
Art. 211 (1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează Consiliul reprezentativ al
părinţilor.
(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din preşedinţii
comitetelor de părinţi.
(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură, fără personalitate juridică, a cărei activitate
este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a părinţilor din
unitatea de învăţământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri şi cheltuieli, nu are dreptul
de a colecta cotizaţii, donaţii şi a primi finanţări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se
poate implica în activităţile unităţii de învăţământ prin acţiuni cu caracter logistic – voluntariat.
Art.212 (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2 vicepreşedinţi ale
căror atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, şi se consemnează
în procesul-verbal al şedinţei.
(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar.
Convocarea şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către preşedintele acestuia
sau, după caz, de unul dintre vicepreşedinţi.

(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau
susţinătorilor legali în organismele de conducere şi comisiile unităţii de învăţământ.
(4) Consiliul reprezentativ al părinţilor decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor
celor prezenţi.
Art. 213 Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii: a) propune unităţilor de
învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia şcolii, inclusiv din
oferta naţională; b) sprijină parteneriatele educaţionale între unităţile de învăţământ şi
instituţiile/organizaţiile cu rol educativ din comunitatea locală; c) susţine unităţile de învăţământ în
derularea programelor de prevenire şi de combatere a absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar;
d) promovează imaginea unităţii de învăţământ în comunitatea locală; e) se ocupă de conservarea,
promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în plan local, de dezvoltarea
multiculturalităţii şi a dialogului cultural; f) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi
desfăşurarea tuturor activităţilor; g) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi în
desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, pe teme educaţionale; h)
colaborează cu instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de
asistenţă socială şi protecţia copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile
nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie
de ocrotire; i) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare
socioprofesională sau de integrare socială a absolvenţilor; j) propune măsuri pentru şcolarizarea
elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrarea în muncă a absolvenţilor; k) se implică direct în
derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învăţământ, la
solicitarea cadrelor didactice; l) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea sănătăţii şi
securităţii elevilor; m) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii, în buna desfăşurare
a activităţii în internate şi în cantine; n) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi
desfăşurarea programului "Şcoala după şcoală".
Art. 214 (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ poate face demersuri
privind atragerea de resurse financiare, care vor fi gestionate de către şcoală constând în contribuţii,
donaţii, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, care
vor fi utilizate pentru: a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei
materiale şi sportive; b) acordarea de premii şi de burse elevilor; c) sprijinirea financiară a unor
activităţi extraşcolare; d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii
cu situaţie materială precară; e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau
care sunt aprobate de adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă.
(2) Organizaţia de părinţi colaborează cu structurile asociative ale părinţilor la nivel local, judeţean,
regional şi naţional.

DISPOZIŢII FINALE
Art. 215 Prezentul Regulament de Ordine Interioară al Scolii Gimnaziale „ Elena Rareș” Botoșani ,
intră în vigoare începând cu data aprobării lui de către Consiliul de Administraţie.
Art. 216 Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa elevilor şi a părinţilor sau a reprezentanţilor
legali
ai
acestora.
Art. 217 În unităţile de învăţământ preuniversitar, fumatul este interzis, conform prevederilor
legislaţiei
în
vigoare.
Art. 218 În unităţile de învăţământ preuniversitar se asigura dreptul fundamental la învățătură și
este interzisă orice formă de discriminare a elevilor și a cadrelor didactice, a personalului nedidactic
și auxiliar, în conformitatea cu Legea nr. 324/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.
137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.
La acest regulament de organizare şi funcţionare sunt anexate :

1. regulamentul intern
2. fişă de evaluare a învăţătorului /institutorului/ profesorului pentru învăţământ
primar/profesor
3. fişele de evaluare pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic
4. fişa postului pentru învăţător/diriginte
5. fişa postului contabil
6. fişa postului laborant
7. fisa post administrator partimoniu
8. fişa postului secretar
9. fişa postului informatician
10. fişa postului îngrijitor
11. fişa postului paznic
12. fisa postului pentru muncitor calificat
13. atribuţii profesor de serviciu
14. atribuţii elev de serviciu pe clasă
Aprobat prin hotărârea Consiliului Profesoral întrunit în şedinţa din 2.11.2020
Întocmit de Comisia de revizuire şi actualizare a ROF şi RI numită prin Decizia
nr.6/08.09.2020

DIRECTOR,
COJOCARIU IONELA SIMONA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ELENA RAREȘ”BOTOȘANI
DEZBĂTUT DE CONSILIUL PROFESORAL DIN 02.11.2020
APROBAT ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE DIN 02.11.2020
Anexa a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Şcolii Gimnaziale ”Elena Rareş”

Regulament Intern
Regulamentul Intern cuprinde regulile privind disciplina și organizarea, sănătatea și securitatea muncii, obligațiile și
drepturile angajatorului și ale salariatilor din Școala Gimnaziala "Elena Rareș " Botoșani, tinand seama de:
a) respectarea dreptului la rnunca și protectie sociala a muncii, drepturi consfintite de art. 41 din Constitutia
Rornaniei;
b) asigurarea respectarii masurilor de protectie privind securitatea si igiena muncii, a regimului de lucru al femeilor
și al tinerilor, respectarii drepturilor salariale, în conditiile legii, a repausulul saptarnanal, concediul de odlhna platit,
precum si alte situatii specifice;
d) garantarea dreptului de asociere sindicala a salariatilor, în conditiile legii.
e) libertatea de asociere a salariatilor în organizatii profesionale sau în alte organizatii avand ca scop reprezentarea
intereselor specifice, promovarea pregatirii profesionale și protejarea statutului lor;
g) asigurarea exercitarii rolului activ al Comisiei paritare, respectiv consultarea acesteia cu privire la stabilirea
rnasurilor privind: conditiile de rnunca, sanatatea și securitatea muncii personalului didactic, didactic auxiliar și
nedidactic în timpul exercitari atributiilor lor, buna functionare a comisiilor și compartimentelor scolii , rezolvarea
oricaror alte situatii, la solicitarea directorului scolii, Avizul Comisiei paritare, are caracter consultativ și este dat
totdeauna în scris si motivat. Regulamentul Intern a fost elaborat cu consultarea liderului sindical, în baza prevederilor
urrnatoarelor acte normative:
 Constitutia Romaniei:
 Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Legea nr. 1/2011 a educatiel nationale
 Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 Legea nr 54/2003 privind sindicatele, cu rnodificarile si cornpletarile ulterioare;
 Legea nr 319/2006 privind securitatea si sanatatea în rnunca, cu rnodificarile si cornpletarile ulterioare si
Normele metodologice de aplicare ale cerintelor acesteia;
 Legea nr. 571/2004, privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati
care sernnaleaza încalcari ale legii;
 Legea 161/2003 privind unele rnasuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea dernnitatilor publice, a
functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea și sanctionarea coruptiei, cu rnodificarile și cornpletarile
ulterioare;
 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
 Legea nr. 5212003 privind transparenta decizionala în administratia publica;
 H.G. nr.1723/2004 privind aprobarea Programului de rmasuri pentru combaterea birocratiei în activitatea de
relatii cu publicul, cu modificarile și cornpletarile ulterioare;
 H.G. nr. 833/2007 privind normele de organizare și functionare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor
colective;
 OSGG nr. 400/2015 privind aprobarea codului controlului intern, cuprinzand standardele de
management/control intern la entitatile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu
modificarile și cornpletarile ulterioare;
 Regulamentul de organizare șii functionare al Școlii Gimnaziale "Elena Rareș" Botoșani;
 Alte acte normative specifice aplicabile unor categorii profesionale personal didactic auxiliar sau nedidactic;
 Contractul colectiv de rnunca unic nr. 1483/13.11.2014 la nivel de sector învatarnant preuniversitar;
 Proceduri si instructiuni de lucru specifice managementului resurselor umane din Școala Girnnaziala "Elena
Rareș" Botoșani.
Scopul său este de a completa Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul
Preuniversitar cu prevederi specifice Şcolii Gimnaziale Elena Rareş Botoşani.
Prevederile actualului Regulament de ordine interioară vor fi completate şi îmbunătăţite periodic de către Consiliul
de Administraţie, pe baza propunerilor primite de la profesori, elevi, părinţi sau la apariţia unor noi acte normative.

Art.1. Conform art. 242 din Codul Muncii, Regulamentul intern cuprinde cel puţin următoarele categorii de
dispoziţii:
a) reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii;
b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii;
c) drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor;
d) procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor;
e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;
f) abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile;
g) reguli referitoare la procedura disciplinară;
h) modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice;
i) criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor.
Art. 2.
(1) Regulamentul intern se aduce la cunoştinţa salariaţilor prin grija angajatorului şi îşi produce efectele faţă de salariaţi
din momentul semnării de luare la cunoştinţă.
(2) Obligaţia de informare a salariaţilor cu privire la conţinutul regulamentului intern trebuie îndeplinită de angajator.
(3) Regulamentul intern se aprobă prin hotărâre a Consiliului de administraţie, după consultarea organizaţiilor sindicale
din unitate şi se afişeaza la sediul angajatorului.
Art. 3. Orice modificare ce intervine in conţinutul regulamentului intern este supusă procedurilor de informare
prevăzute la art. 2.
Art. 4.
(1) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile regulamentului intern, în măsura în care face
dovada încălcării unui drept al său.
(2) Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în regulamentul intern este de competenta instanţelor judecătoreşti, care
pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de catre angajator a modului de soluţionare a sesizării
formulate potrivit alin. (1).
CUPRINS
Capitolul I. PROBLEME GENERALE
A. Dispoziţii generale
B. Organizarea activităţii în unitatea şcolară
C. Măsuri de securitate şi de protecţie în şcoală
Capitolul II.DISPOZIŢII INTERNE DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII
A. ELEVI
1. Frecvenţa elevilor
2. Ţinuta elevilor
3. Obligaţiile elevilor
3.1.Obligaţiile elevilor în şcoală
3.2. Obligaţiile elevilor în timpul orelor
3.3. Obligaţiile elevilor în timpul recreaţiilor
3.4. Responsabilităţi
 Elevii de serviciu în unitatea şcolară
 Elevii de serviciu în clasă
 Şeful clasei
4. Recompense şi sancţiuni
4.1. Recompense acordate elevilor
4.2. Sancţiuni aplicabile elevilor
5. Transferul elevilor
B. PROFESORI
1. Obligaţii ale conducerii şcolii
2. Obligaţii ale profesorilor. Norme privind modul de completare a condicii de
3. Obligaţii ale dirigintelui
4. Obligaţiile profesorului de serviciu în unitatea şcolară
5. Sancţiuni disciplinare

prezenţă

C. OBLIGAŢIILE PERSONALULUI DIDACTIC, AUXILIAR ŞI DE ÎNTREŢINERE
1. Obligaţii
2. Sancţiuni

CAPITOLUL I. PROBLEME GENERALE

A.

DISPOZIŢII GENERALE

Şcoala Gimnazială Nr. 25 din Braşov îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu normele
stabilite de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, aplicând în acelaşi timp
prevederile Contractului colectiv de muncă.
Regulile de disciplină stabilite prin aceste documente sunt obligatorii pentru toţi angajaţii, pe întreaga durată a anului de
învăţământ, aceştia trebuind să acţioneze pentru aplicarea lor întocmai.
Elevii sunt obligaţi să respecte prevederile Regulamentului Intern.
Părinţii sunt solicitati să sprijine şi să ajute şcoala, să prezinte propuneri în vederea creşterii calităţii muncii, a ordinii şi
a disciplinei în şcoală şi în afara ei, pentru realizarea obiectivelor învăţământului.

B.

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN UNITATEA ŞCOLARĂ

Programul de lucru în cadrul şcolii este următorul:
Clase
Clasele pregătitoare între orele 8:00–12:00, ora este de 35 de minute, cu o pauză de 20 minute
Clasele I-IV între orele 8:00-13:00, ora este de 45 de minute, pauza de 15 minute
Clasele V-VIII între orele 12:00-19:00, ora este de 50 de minute, pauza de 10 minute
Intrarea elevilor în şcoala se face pe uşile laterale. Pe uşa de intrare a profesorilor vor putea intra numai acei elevi,
însoţiţi de părinţi, care au aprobarea conducerii şcolii şi a elevilor de serviciu.
Orele de consultaţii acordate elevilor şi/sau părinţilor se vor desfăşura pe baza unui program stabilit şi aprobat de
conducerea şcolii.
 Serviciul secretariat: orele 8-19, se acoperă prin rotaţie perioada stabilită


Biblioteca 8 – 16 şi 11-19 prin rotaţie



Personalul de îngrijire şi curăţenie: schimbul I - orele 7,00-15,00; schimbul II - 13,30 – 21,30; pauza de masă, 15
minute: schimbul I între orele 10,30 - 10,45 şi schimbul II - 17,30 – 17,45

Programul de audienţe al directorului: luni 10 – 14 şi joi între orele 15-17
Cabinetul de asistenţă psihopedagogică: 18 ore pe săptămâna, între orele 8:00-19:00, conform unui orar stabilit în
funcţie de cerinţele elevilor şi părinţilor
Programul administratorului, personalului de întreţinere, îngrijire, al paznicilor se vor stabili în raport cu cerinţele
specifice ale şcolii, pe durata întregii săptămâni.
Obligaţii ale angajaţilor şcolii
1. Fiecare cadru didactic, cât şi personalul administrativ sunt obligaţi să-şi cunoască atribuţiile ce le revin ca angajaţi în
învăţământ, pe linia muncii, ordinii şi disciplinei, prevăzute în normele ce le reglementează.
Conducerea şcolii va aduce la cunoştinţă, ori de câte ori este nevoie, schimbări ale normărilor şi măsuri stabilite de
Consiliul de administraţie sau forurile superioare.
2. Semestrial se vor afişa în cancelaria şcolii, principalele documente care direcţionează activităţile în perioada
următoare, cadrele didactice având astfel posibilitatea, în permanenţă, să urmărească modul de organizare a activităţii şi
participarea lor la aceasta. Tot în cancelarie se va afişa graficul serviciului pe şcoală al profesorilor şi al elevilor de
serviciu.
3. Profesorii sunt obligaţi să respecte orarul, intrând în clasă imediat ce a sunat.
4. Prezenţa la serviciu a personalului este obligatorie, nu se admit întârzieri, absenţe nemotivate sau nerealizări ale
orelor prevăzute în programul zilnic. Pentru eventualele învoiri, este obligatorie aprobarea scrisă a conducerii şcolii, cu
obligativitatea celui învoit de a asigura suplinirea orelor.
5. În cazul în care unii profesori realizează activităţi la alte ore decât cele prevăzute în orar (lecţii, ore de dirigenţie,
aplicaţii practice, etc.), este necesară aprobarea conducerii şcolii.
6. În cazuri cu totul deosebite, orice absenţă de la ore va fi anunţată la secretariatul şcolii, pentru ca directorul să poată
asigura înlocuitorul necesar, astfel încât clasele să nu rămână nesupravegheate.

7. Fiecare membru al colectivului este obligat să contribuie prin eforturile, atitudinea şi comportamentul său la
asigurarea unui climat corespunzător muncii din şcoala noastră, la ridicarea continuă a prestigiului şi autorităţii ei în faţa
elevilor, părinţilor, a comunităţii locale.
8. Se interzice lovirea elevilor, folosirea de cuvinte jignitoare sau insulte la adresa lor, ameninţări, persecuţii de orice
fel, răzbunări, indiferent de motivele ce se pot invoca.
D.

MĂSURI DE SECURITATE ÎN ŞCOALĂ

1. Accesul elevilor în şcoală se face pe usile laterale. Uşile se vor încuia la cinci minute după începutul fiecărei
ore şi vor fi supravegheate de gardianul şcolii. După începutul orelor se va permite accesul în şcoala numai pe
baza carnetului de elev. Elevii care întârzie vor fi trecuţi pe o listă care va fi predată directorului unităţii
şcolare, la sfârşitul programului.
2. Accesul elevilor în clasă se va permite numai pe scara destinată elevilor. Accesul pe scara profesorilor este
interzis. La sfârşitul programului, elevii vor părăsi şcoala tot pe uşa laterală.
3. În cazul unei situaţii de urgenţă elevul de serviciu va da semnalul de alarmă sunând la soneria şcolii în
următoarea cadenţă: 3 semnale lungi
4. Accesul elevilor în şcoală va fi condiţionat de purtarea uniformei sau a carnetului de elev.
5. Este interzisă părăsirea incintei unităţii şcolare în pauze (pericol de accidente rutiere şi întârzieri la ore). În
cazul unor situaţii speciale, pentru a putea părăsi incinta şcolii, în timpul programului şcolar, elevii vor
prezenta la ieşire un bilet de voie obţinut de la profesorul diriginte, profesorul de seviciu sau de la directorul
şcolii.
6. Se interzice folosirea barelor de protecţie de la scări ca mijloc de deplasare;
7. Se interzice introducerea şi folosirea în incinta şcolii a armelor albe, a materialelor explozive, a spray-uri
lacrimogene-paralizante, a materialelor pirotehnice, a altor obiecte şi substanţe care pot pune în pericol
siguranţa şi securitatea elevilor şi a cadrelor didactice.
8. Este interzis elevilor să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul
unităţii de învăţământ.
9. Elevul de serviciu pe şcoală va respecta cu stricteţe programul, va ţine legătura cu profesorul de serviciu, va
avea grijă ca uşile de la intrare să fie închise în timpul orelor şi nu va permite intrarea în şcoală a persoanelor
străine, decât cu acordul conducerii sau a profesorului de serviciu; va ţine evidenţa elevilor întârziaţi la
program;
10. Persoanele străine care solicit accesul în şcoală pentru rezolvarea anumitor probleme vor putea intra doar
după ce vor fi legitimate de către personalul de pază/ femeia de serviciu. Accesul acestora este permis la
secretariatul şcolii, la direcţiune sau la cancelarie doar în programul stabilit de secretariat sau pentru consilierea
părinţilor. Nu este permis accesul părinţilor în şcoală, în sălile de clasă sau pe coridoare în timpul programului
şcolar.
11. În orice situaţie de urgenţă aparută în şcoală, profesorii vor anunţa conducerea şcolii, care va lua măsurile
cuvenite.
12. Încălcarea prevederilor menţionate se va sancţiona conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi
a Regulamentului Intern.

Capitolul II. DISPOZIŢII INTERNE DE DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
A. ELEVI
1. Frecvenţa elevilor
1.1. Frecvenţa elevilor la curs este obligatorie.
1.2. Părintele/ tutorele legal al elevilor poate solicita învoirea acestuia, in limita a 20 de ore de curs pe semestru.
Cererile scrise se prezintăînvăţătorului sau dirigintelui. Recuperarea materiei pierdute revine elevului.
1.3. Nu este permisă învoirea elevilor de la ore, cu excepţia cazurilor de participare la diverse activităţi cu specific
şcolar (olimpiade, concursuri, festivaluri etc). În aceste situaţii, învoirea se face de către conducerea şcolii, la solicitarea
profesorului care îndrumă elevii respectivi.
1.4. În cazul îmbolnăvirilor, elevul este obligat să prezinte adeverinţe medicale, în maximum 7 zile de la reluarea
activităţii.
2. Ţinuta elevilor
2.1. În şcoală, este obligatoriu ca elevii să poarte uniforma şcolară. Uniforam este alcătuită din:
- clasele I-IV- fete: sarafan grena în carouri, bluză albă, cravată
- băieţi: pantalon bluemarin, cămaşă albă, vestă grena în carouri, cravată
- clasele V-VIII – fete: fustă, bluză albă, vestă grena în carouri, cravată
- băieţi: pantalon bluemarin, cămaşă albă, vestă grena în carouri, cravată
Este interzisă purtarea unor articole vestimentare indecente şi a accesoriilor care nu se pretează mediului şcolar
(specifice grupărilor rock, sataniste etc).
2.2. Băieţilor le sunt interzise: purtarea părului lung, a cerceilor, a brăţărilor, a inelelor şi a piercingurilor. Purtarea
acestor din urmă le este interzisă şi fetelor.
2.3. Părul fetelor va fi nevopsit, fără şuviţe colorate şi prins, dacă este foarte lung. Ochii, faţa şi buzele vor fi
nemachiate, unghiile vor fi de lungime medie şi nevopsite. Accesoriile acceptate sunt: cercei medii (o singură pereche),
un inel, un lănţişor, o brăţara;
2.4. Profesorul/ învăţătorul care în timpul orelor constată la un elev/ la mai mulţi elevi o ţinută neconformă cu
prevederile actualului regulament va informa dirigintele care va înştiinţa familia elevului şi va lua măsurile disciplinare
ce se impun.
3. Obligaţiile elevilor
3.1. Obligaţiile elevilor în şcoală
1.
Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat, dovedind prin aceasta respect pentru numele şcolii în care
învaţă.
2.
Elevii nu au voie să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament sau atitudini
ostentative şi provocatoare faţă de colegi şi faţă de personalul din învăţământ.
3.
Elevii care au ore de la ora 12,00 vor intra în şcoală şi în sala de clasă numai însoţiţi de cadrul didactic cu care
au ora.
4.
Este interzis oricărui elev să aducă în clasă sau în şcoală persoane străine, să fie aşteptat de alte persoane în
şcoală sau în curtea şcolii.
5.
Nu se aduc la şcoală alimente cu care se face murdărie: seminţe, nuci, alune, etc. Gustarea se serveşte numai în
timpul pauzelor, iar hârtiile şi ambalajele resturilor de mâncare se aruncă în containerele din curte. Nu se intră cu
pachetele de mâncare în grupurile sanitare.
6.
Se interzic cu desăvârşire: fumatul, consumul de băuturi alcoolice şi de droguri.
7.
Elevii nu au voie să aducă şi să difuzeze în şcoală materiale care prin conţinutul lor cultivă violenţa şi
intoleranţa;
8.
Se interzice introducerea în şcoală a materialelor vizuale-auditive cu caracter obscen şi imoral, precum şi a
cărţilor de joc.
9.
Se interzice cu desăvârşire părăsirea curţii şcolii în timpul pauzelor.
10.
Dacă în timpul pauzelor vremea este nefavorabilă, elevii stau pe coridoare, protejând pereţii acestora şi
materialele expuse.
11.
Elevii nu au voie să alerge pe holurile şcolii.
12.
Imediat ce sună de intrare, fiecare elev intră în clasă, îşi ocupă locul în bancă şi îşi pregăteşte cele necesare
pentru lecţie în cea mai perfectă linişte.
13.
Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte învăţătorului/ profesorului, pentru
consemnarea notelor.
14.
Elevii trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună la sfârşitul
anului şcolar. În cazul distrugerii/ deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul
deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat, iar în caz de
imposibilitate, achită contravaloarea acestuia.

15.
Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educatie fizică, putându-le fi atribuite sarcini
organizatorice.
16.
Elevii care nu participă la orele de religie se vor prezenta la biblioteca şcolii unde sub supravegherea doamnei
biblitecar vor desfăşura alte activităţi (lectură, desen, etc). Dacă orele de religie sunt la începutul/sfârşitul programului,
elevii vor veni/pleca la/de la şcoală cu o ora mai târziu/devreme faţă de programul zilei numai la solicitarea scrisă a
părintelui.
17.
Este interzisă folosirea de către elevi a toaletelor destinate profesorilor.
18.
Este interzis jocul cu mingea în şcoală în afara orelor de educaţie fizică.
19.
Se interzice elevilor să intre sau să rămână în şcoală atunci când nu au activităţi organizate de cadrele
didactice.
20.
Stricăciunile provocate de elevi în clase, pe coridoare sau în curte vor fi sancţionate, iar reparaţiile/
contravaloarea acestora vor fi suportate de părinţii celor vinovaţi în cel mai scurt timp. În cazul în care vinovatul nu se
cunoaşte, răspunderea materială este colectivă (a clasei).
21.
Se interzice părăsirea şcolii în timpul orelor de curs. Dacă, în cazuri excepţionale (boală, participarea la o
competiţie organizată de şcoală...), elevul trebuie să părăsească şcoala, el este obligat să solicite permisiunea
profesorului/ a învăţătorului care predă la ora respectivă, care îl poate învoi pe propria răspundere, dar va consemna
absenţa în catalog. Profesorul-diriginte/ învăţătorul va motiva absenţa numai după ce va lua legătura cu familia elevului.
22.
În situaţii excepţionale (de întârziere sau de lipsă a profesorului de la oră), elevii rămân în clasă sub conducerea
şefului clasei şi desfăşoară, în perfectă ordine şi linişte, activităţi de muncă independentă, pentru a nu deranja celelalte
clase. Dacă aceasta se întâmplă la ultima oră din programul şcolar, elevii vor putea pleca acasă numai după ce au
anunţat conducerea şcolii şi au primit învoirea în acest sens.
23.
Dacă o clasă părăseşte şcoala înaintea terminării programului fără aprobarea conducerii şcolii, toţi elevii clasei
primesc absenţă nemotivată la ora la care au lipsit. Se informeaza dirigintele printr-un raport scris întocmit de
profesorul de la a cărui oră a plecat întreaga clasa.
24.
Este interzis elevilor:
 să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole;
 să deterioreze bunuri din patrimoniul şcolii.
24. Elevii care distrug baza materială a şcolii vor fi sancţionaţi disciplinar şi sunt obligaţi să înlocuiască sau să plătească
obiectele distruse în maxim 48 de ore;
3.2. Obligaţiile elevilor în timpul orelor
1. Imediat ce s-a sunat de intrare, elevul va pune pe bancă rechizitele, cartea, caietele necesare pentru ora
respectivă şi carnetul de elev.
2. Se interzice utilizarea telefoanelor mobile in timpul orelor de curs, al examenelor si al concursurilor; prin
exceptie de la aceasta prevedere, este permisa utilizarea telefoanelor mobile in timpul orelor de curs, numai cu
acordul cadrului didactic, in situatia folosirii lor in procesul educativ sau in situatii de urgenta. Este interzisa
fotografierea sau filmarea in incinta scolii, fara acordul conducerii unitatii de invatamant.
3. Când este ascultat, elevul este obligat să prezinte profesorului / învăţătorului caietul de teme şi carnetul de elev,
dacă acesta i le cere.
4. Toti elevii clasei ascultă cu atenţie răspunsurile colegilor şi nu intervin decât cu permisiunea profesorului/ a
învăţătorului.
5. Şoptitul este cu desăvârşire interzis. Elevii care şoptesc vor fi notati cu nota 1. Aceeaşi pedeapsă se aplică şi
elevilor care copiază la lucrările scrise.
6. În timpul lecţiilor, elevii trebuie să asculte cu atenţie explicaţiile profesorului/ ale învăţătorului, să ia notiţe şi
să nu aibă preocupări sau manifestări de natură să conturbe buna desfăşurare a lecţiei.
7. Elevii care perturbă procesul de învăţământ prin vociferări, injurii sau alte activităţi diferite de cele instructiveducative vor fi sancţionaţi conform regulamentului şcolar şi sunt obligaţi să dea notă explicativă profesorului,
dirigintelui şi conducerii şcolii şi să se prezinte la psihologul şcolii pentru a fi consiliaţi pentru devierea de
comportament.
8. Se interzice cu desăvârşire mestecatul gumei în timpul orelor.
9. Nu se aruncă niciun fel de obiect pe geamuri, nu se lasă murdărie în bănci, nu se aruncă apa folosită la ora de
desen prin clasă.
10. Se interzice tuturor elevilor să se apropie, să manipuleze sau să folosească instalaţiile electrice, aparate şi
materiale de laborator, instalaţii de apă, aparatură sportivă, în absenţa cadrelor didactice.
3.3. Obligaţiile elevilor în timpul recreaţiilor
1.
Pe timp frumos, elevii vor ieşi în pauze în curtea şcolii.
2.
Pe coridoare nu se aleargă, nu se ţipă şi nu se fluieră, nu se aruncă resturi de mâncare sau de hârtii.

3.
Elevul este obligat să păstreze curăţenia clasei, a curţii, a coridoarelor, a grupurilor sanitare. Este interzis să se
scrie pe bănci, pe uşi, pe mobilierul şcolii.
4.
Se interzice introducerea zăpezii în localul şcolii, aruncarea cu bulgări sau spălarea cu zăpadă a fetelor.
5.
Este interzisă folosirea în joacă a obiectelor care pot cauza accidente sau a tipurilor de jocuri care pot fi
periculoase.
3.4. RESPONSABILITĂŢI
a) Elevii de serviciu în clasă
1. Zilnic, elevii efectuează serviciul pe clasă, în baza unui grafic întocmit de profesorul diriginte.
2. Elevii de serviciu pe clasă se prezintă în ziua serviciului cu 10 minute mai devreme pentru a verifica starea clasei şi a
face eventualele retuşuri; rămân la sfârşitul cursurilor până la plecarea ultimului coleg din sală, verifică starea clasei şi o
predau personalului de îngrijire.
3. Elevii de serviciu urmăresc prezenţa elevilor pe întreaga durată a cursurilor şi comunică profesorilor, la începutul
fiecărei ore, lista elevilor absenţi.
4. Asigură creta sau marker şi buretele pentru tablă, întreţin curăţenia tablei.
5. Veghează la păstrarea curăţeniei în clasă, atrag atenţia elevilor să nu arunce hârtii, guma de mestecat sau resturi
alimentare pe pardoseală şi să folosească pentru acestea coşul de gunoi.
6. Aerisesc clasa pe durata pauzelor.
7. Verifică împreună cu şeful clasei dacă uşa clasei a fost încuiată atunci când elevii se deplasează în laboratoare,
cabinete sau la sala de sport. De asemenea, verifică dacă s-a păstrat integritatea tuturor bunurilor şi sesizează imediat
dirigintelui sau conducerii şcolii neregulile constatate.
b) Şeful clasei
Pentru asigurarea unui climat de ordine şi disciplină la nivelul fiecărei clase, păstrarea integrităţii bunurilor din dotare
şi realizarea legăturii dintre colectivul de elevi şi diriginte, profesor sau conducerea unităţii şcolare, se instituie funcţia
de şef al clasei şi cea de locţiitor al şefului de clasă.
Şeful clasei este numit de dirigintele clasei dintre elevii cu un comportament exemplar şi cu o situaţie bună la
învăţătură, în urma consultării colectivului de elevi al clasei. În absenţa şefului clasei, dirigintele numeşte operativ un
înlocuitor al acestuia.
Atribuţiile şefului clasei sunt:
1. Veghează asupra păstrării ordinii în clasă pe durata pauzei sau în lipsa profesorului din clasă;
2. Atrage atenţia elevilor care au un comportament necuviincios faţa de colegi, deteriorează bunurile din sala de clasă şi
aduce la cunoştinţa dirigintelui aceste abateri;
3. Controlează la începutul programului zilnic starea bunurilor care aparţin clasei şi sesizează, administratorului sau
conducerii şcolii neregulile constatate;
4. Informează profesorii clasei, dirigintele sau conducerea şcolii despre doleanţele, propunerile, iniţiativele sau
nemulţumirile colectivului de elevi;
5. Coordonează activitatea elevilor de serviciu pe clasă;
6. Este membru în Consiliul clasei.
4. Recompense şi sancţiuni
4.1. Recompense acordate elevilor
Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin comportare exemplară pot
primi următoarele recompense:
a) evidenţiere, de către profesor/ director, în faţa colegilor clasei;
b) evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului profesoral;
c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite pentru care elevul este
evidenţiat;
d) burse de merit sau recompense materiale acordate de stat, de agenţi economici sau de sponsori;
e) premii, diplome, medalii;
f) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din ţară şi din străinătate;
g) premiul de onoare al unităţii de învăţământ.
4.2. Sancţiuni aplicabile elevilor
Elevii care săvârşesc fapte care aduc atingere regulamentului şcolar vor fi sancţionaţi la propunerea comisiei de
disciplină din şcoală,daca faptele s-au petrecut in perimetrul scolii sau in cadrul activitatilor extrascolare organizate de
scoala, după cum urmează:
a) Observaţia individuală

Se aplică elevilor de către diriginţi/ învăţători sau director şi se consemnează în caietul dirigintelui.
Sancţiunea nu atrage şi alte măsuri disciplinare.
b) Mustrarea scrisă constă în dojenirea elevului, în scris, la propunerea consiliului clasei sau a directorului, de către
diriginte/învăţător şi director.
Se aplică în scris la propunerea consiliului clasei sau a directorului de către diriginte/ învăţător. Documentul scris va
fi înmânat părinţilor/ tutorilor legali sub semnătură.
Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.
Sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei prezentat consiliului profesoral la sfârşitul semestrului sau al
anului şcolar.
Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
c) Retragerea temporară sau definitivă a bursei(unde este cazul)
Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de director, la propunerea consiliului clasei sau a directorului.
Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
d) Mutarea disciplinară într-o altă clasă
Se aplică prin înmânarea în scris a sancţiunii de către diriginte/ învăţător părintelui/ tutorelul legal.
Sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei, la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar.
Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor, în catalogul clasei şi în registrul matricol.
Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
e) Scăderea notei la purtare cu un punct pentru fiecare 20 absenţe nemotivate sau la 20% absenţe nejustificate din
numărul de ore pe semestru la o disciplină.
Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la punctele b,c,d,e dă dovadă de un comportament
ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală până la încheierea semestrului/ anului şcolar, prevederea
privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, se poate anula.
Anularea este decisă de cel care a aplicat sancţiunea.
Contestaţiile împotriva sancţiunilor se adresează, în scris, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în
termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii.
Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii de învăţământ.
Hotărârea consiliului de administraţie este definitivă.
5.Transferul elevilor
5.1. Transferul elevilor dintr-o clasă în alta, în cadrul şcolii se realizează respectând procedura CEAC prinvind
transferal elevilor. În situaţii excepţionale, aprobate cu documente, Consiliul de Administraţie aprobă transferul
doar în perioada vacanţelor, fără a se depăşi însă numărul maxim legal de elevi din clasă.
5.2. Elevii care frecventeaza cursurile altor şcoli şi doresc să se transfere la Şcoala, dar nu aparţin circumscripţiei
noastre şcolare, vor fi admişi, în limita locurilor disponibile, cu condiţia să aibă în anul şcolar anterior media 10,
respectiv calificativul FB, la purtare.
Elevii care încalcă regulamentele, normele şi instrucţiunile în vigoare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea faptelor
săvârşite, după cum urmează:
a) observaţie şi mustrare individuală pentru:
- perturbarea orelor de curs;
- ţinută neregulamentară;
- manifestări zgomotoase în săli de clasă, holuri, gesturi brutale asupra mobilierului.
b) mustrarea în faţa Consiliului clasei pentru:
- folosirea unui limbaj trivial în relaţiile cu colegii.
c) mustrarea scrisă înmânată părinţilor pentru:
- lovirea şi distrugerea tablelor de scris, mobilierului, aparatelor şi instalaţiilor din laboratoare;
- degradarea instalaţiilor electrice (comutatoare, prize, lămpi), hidranţilor;
- fumatul în incinta şcolii.
d) retragerea temporară a bursei pentru:
- manifestări agresive faţă de colegi şi profesori.
e) pierderea definitivă a bursei pentru:
- jigniri aduse personalului didactic şi nedidactic;
- abateri repetate de la disciplina şcolară.
f) mutarea disciplinară la altă clasă paralelă pentru:
- practicarea jocurilor de noroc;
- abateri repetate de la disciplina şcolară;
- prezentarea la cursuri sub influenţa băuturilor alcoolice
A. PROFESORI

1.

Obligaţii ale conducerii şcolii

Prin conducerea şcolii se înţelege: directorul şcolii, directorul adjunct şi Consiliul de administraţie. Conducerea
şcolii răspunde în faţa M.E.N. şi a Inspectoratului Şcolar, a colectivului didactic, de organizarea judicioasă a întregii
activităţi din instituţie, de organizarea ştiinţifică a procesului de învăţământ, de modul cum sunt realizate planurile şi
programele adoptate, de dezvoltarea bazei didactico-materiale şi întreţinerea ei.
Conducerea şcolii este obligată :
- să respecte atribuţiile ce-i revin potrivit articolelor 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 31 din Regulamentul de organizare
şi funcţionare a învăţământului preuniversitar;
- să organizeze munca colectivului didactic şi a personalului didactic-auxiliar şi nedidactic, potrivit legislaţiei
în vigoare ;
- să stabilească orarul, activităţile profesionale, cultural-artistice şi sportive extraşcolare;
- să constituie şi să urmărească activitatea comisiilor metodice;
- să organizeze, să îndrume şi să controleze întregul proces instructiv -educativ;
- să repartizeze judicios sarcinile permanente pe fiecare membru al colectivului, conform cu fişa postului ;
- să colaboreze în permanenţăcu Consiliul reprezentativ al părinţilor, ceilalţi factori implicaţi în desfăşurarea
procesului de învăţământ;
- să examineze, să ia în considerare observaţiile, propunerile şi sugestiile persoanelor încadrate în unitate;
- să asigure păstrarea şi dezvoltarea bazei didactico-materiale a şcolii;
- să urmărească, cu ajutorul colectivelor comisiilor metodice, parcurgerea integrală a materiei cuprinse în
programele şcolare, organizarea şi desfăşurarea etapelor de evaluare sumativă;
- să asigure respectarea normelor igienico-sanitare, P.S.I., de circulaţie rutieră.
2. Obligaţii ale profesorilor
Personalul didactic desfăşoară o activitate complexă şi de mare responsabilitate în vederea realizării sarcinilor ce-i
revin în domeniul pregătirii şi educării multidimensionale a elevilor.
Profesorii răspund în faţa conducerii şi a forurilor superioare de calitatea muncii şi de rezultatele obţinute în instruirea şi
educarea elevilor.
Cadrele didactice sunt grupate în comisii metodice, îndrumate de către responsabili numiţi de Consiliul de
administraţie.
Ele se preocupa de perfecţionarea activităţii didactice şi pedagogice, de amenajarea şi dotarea cabinetelor şi
laboratoarelor, precum şi de organizarea diferitelor activităţi cuprinse în calendarul de acţiuni al şcolii.
Cadrele didactice sunt obligate :
- să aplice prevederile Legii Educaţiei Naţionale, Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat si Statutul Elevului;
- să studieze, să-şi însuşească şi să pună în practică prevederile curriculumului naţional;
- să desfăşoare activităţi de documentare şi studiu individual în vederea perfecţionării profesionale continue;
- să-şi întocmească proiectarea didactică anuală şi semestrială, conform metodologiilor aprobate de MECTS; acestea
vor fi avizate de conducerea şcolii;
- să respecte cu stricteţe disciplina muncii specifică unităţii de învăţământ (fişa postului, orar, regulament de ordine
interioară, etc.);
- să completeze corect şi la termen documentele şcolare (cataloage, carnete de elev);
- să parcurgă integral programa şcolară la toate clasele;
- să pregătească şi să realizeze orele de predare din norma didactică, înscriind zilnic în condica de prezenţă conţinutul
activităţilor desfăşurate;
- să respecte durata orei de curs şi să utilizeze cu eficienţă maximă această perioadă;
- să efectueze serviciul pe şcoală şi să-şi îndeplinească toate obligaţiile ce îi revin;
- să pregătească temeinic lucrările practice (experimente, demonstraţii, lucrări de laborator);
- să noteze sistematic rezultatele fiecărui elev, să corecteze corespunzător şi în termen lucrările elevilor, caietele de
teme, etc.;
- să organizeze ore de consultaţii şi meditaţii în şcoală, cu participarea elevilor cu rezultate slabe şi a elevilor din clasele
terminale (în vederea pregătirii examenelor de final); să realizeze pregatirea suplimentară a elevilor pentru participarea
la olimpiadele şcolare;
- să folosească materialele şi mijloacele de învăţământ din dotare şi să se preocupe de îmbogăţirea bazei materiale a
şcolii, să realizeze obligaţiile ce le revin în amenajarea de cabinete şi laboratoare, să confecţioneze material didactic
nou, adecvat programelor şcolare, conform prevederilor planurilor manageriale ale catedrelor şi comisiilor metodice;
- să participe activ la activităţile metodice în cadrul comisiilor metodice şi cercurilor pedagogice, consfătuirilor,
schimburilor de experienţă, etc., în scopul perfecţionării permanente, să participe la cursurile de perfecţionare
organizate periodic, să-şi realizeze toate obligaţiile primite în acest cadru;
- să îmbunătăţească necontenit activitatea de diriginte, organizând şi conducând efectiv activitatea din clasa respectivă;

- să consemneze în catalog absenţele elevilor;
- să verifice zilnic ţinuta elevilor;
- să realizeze în termenele fixate de conducerea şcolii toate sarcinile stabilite;
- să nu consume băuturi alcoolice înainte şi în timpul programului şcolar;
- să nu scoată sub niciun motiv elevii de la ore fără aprobarea conducerii şcolii;
- să asigure transparenţa privind activitatea şcolară, precum şi a documentelor şcolare primare;
- să prelucreze elevilor prevederile Regulamentului de ordine interioară,
- să urmărească respectarea acestor prevederi, să propună sancţionarea elevilor la care se înregistrează abateri;
- notele acordate elevilor vor fi în raport cu numărul orelor din planul de învăţământ repartizat fiecărui obiect de studiu ;
- analiza tezelor şi consemnarea notelor în catalog se face cu cel puţin două săptămâni înainte de încheierea
semestrului.
- să îndrume şi să supravegheze activităţile extracurriculare ale elevilor, orientându-i către cele recreativ-educative
(vizionări de spectacole, acţiuni sportive) sau organizând excursii, participări la manifestaţii culturale, etc.
- să realizeze o colaborare permanentă cu familia, solicitând-o activ în formarea şi educarea copiilor;
- să nu întârzie, să nu părăsească orele, să nu absenteze fără aprobarea conducerii şcolii;
- să evite desfăşurarea în spaţiile şcolii a activităţilor politice, de prozelitism religios şi de propagare a ideilor care
denigrează poporul român;
- să evite în spaţiul şcolar unele dispute neprincipiale, de natură să umbrească prestigiul profesiei de educator;
- să evite discuţiile critice cu elevii şi părinţii, pe tema competenţei de specialitate sau pedagogie a altor cadre didactice,
precum şi cele care vizează aspecte ala vieţii personale a acestora;
- să organizeze activităţi educative, de orientare profesională, şedinţe cu părinţii, lectorate, vizite la domiciliu;
- să păstreze ordinea, curăţenia şi bunurile materiale din şcoala;
- să respecte normele de tehnica securităţii muncii, paza contra incendiilor, normele de educaţie sanitară şi de protecţie a
mediului înconjurător;
- să aibă un comportament corect în relaţiile cu ceilalţi colegi, cu elevii şi cu părinţii acestora; să aibă in permanenţa o
ţinută corectă, decentă, să militeze pentru ridicarea prestigiului şcolii;
- să nu fumeze în incinta scolii, să nu vină la şcoală sub influenţa băuturilor alcoolice;
- să se prezinte la program cu cel puţin un sfert de oră înainte de începerea cursurilor.
- în cazul absenţei unui profesor orele acestuia vor fi suplinite de profesorii prezenţi în şcoală sau de cadrele didactice
auxiliare;
- profesorii nu au dreptul să învoiască elevii de la participarea la programul şcolar, decât în situaţia de urgenţă medicală.
În şcoală este interzisă pedeapsa corporală, precum si agresarea verbala, fizica sau emotionala a
elevilor.
Norme privind modul de completare a condicii de prezenta
Condica de prezenţă este documentul care certifică activitatea ce o desfăşoară zilnic (pe ore) cadrele didactice.
Completarea condicii se realizează de secretariatul şcolii conform orarului aprobat de directorul unităţii la începutul
anului şcolar. Completarea se va face cu multă grijă, citeţ, fără a se omite ore din programul profesorilor, iar directorii
vor semna sub ultima rubrică, urmărind tematica consemnată de profesor care trebuie să se coreleze cu planificarea
calendaristică semestrială.
Toate cadrele didactice vor semna condica de prezenţă înainte de a intra la ore. Nu se admit ştersături, adăugiri
nejustificate, alte semne şi modificări sau semnături ale altor persoane în locul celor în cauză. Eventualele precizări,
neconcordanţe sau neefectuări ale orelor sunt consemnate numai de directorii şcolii, care vor opera cu cerneală roşie.
Nu se admit spaţii goale între orarele zilelor/ săptămânilor. Dacă acestea există, se vor bara sub supravegherea
directorului unităţii sau de către directorul adjunct.
Condica de prezenţă se încheie zilnic cu semnătura directorului sau a directorului adjunct al unităţii, care răspund de
calitatea şi cantitatea muncii desfăşurate de cadrele didactice, nesemnarea orelor însemnând abatere de la respectarea
regulamentului de ordine interioară, a nerespectării sarcinilor din fişa postului şi a prevederilor Statutului cadrelor
didactice, atrăgând după sine sancţionarea prin neplata acestor ore. Orele neefectuate constatate de conducerea şcolii
vor fi neplătite.
3. Obligaţii ale dirigintelui
Profesorul diriginte răspunde de întreaga problematică a colectivului de elevi.
Dirigintele are următoarele obligaţii:
- să cunoască situaţia familială a elevilor;
- să completeze fişele de observaţie psiho-pedagogică pentru toţi elevii dinclasă;
- să consilieze şi să răspundă de toate problemele care se ivesc la nivel de clasă; relaţiile dintre diriginte şi elev
trebuie să fie deschise, nestresante;
- să ţină legătura permanent cu familiile elevilor, să-i ţină la curent pe părinţi cu întreaga activitate şcolară şi
extraşcolară a elevilor;
- prezintă în Consiliul Profesoral materiale scrise în legatură cu situaţii de amânare, privind încheierea situaţiei la
învătatură sau corigenţă, precum şi abaterile grave ale elevilor, care se comunică şi în scris părinţilor prin
secretariatul şcolii;

- completează numele elevilor şi celelalte date în cataloage şi în carnetul de elev după certificatul de naştere al
elevilor;
- răspunde de corectitudinea mediilor generale;
- urmăreşte îndreptarea greşelilor din cataloage, sesizate de comisia pentru controlul cataloagelor sau de conducerea
şcolii;
- numără săptămânal absenţele elevilor şi trimite avertismentele la timp părinţilor acestora;
- la încheierea cursurilor anului şcolar, dirigintele prezintă clasamentul pe medii;
- fiecare diriginte prezintă elevilor, sub semnatură, prevederile Regulamentului Intern.
4.

Obligaţiile profesorului de serviciu în unitatea şcolar

Serviciul în şcoală este organizat de către conducerea unităţii şi se desfăşoară zilnic, în două schimburi, între orele 819. Profesorii responsabili întocmesc anual graficul cu profesorii de serviciu pe şcoală, precum şi graficul cu elevii de
serviciu pe şcoală. Graficele vor fi afişate în timp util. Obligaţia de a efectua serviciul pe şcoala o au toate cadrele
didactice ale şcolii. Se definesc următoarele categorii de servicii pe şcoală:
· Profesori de serviciu în unitatea şcolară (parter, etaj I, etaj II)
· Profesor de Serviciu pe Şcoală (P.S.Ş.)
A. Profesorii de serviciu in unitatea şcolară.
Serviciul pe şcoală se desfăşoară zilnic, în două schimburi între orele 8-13 si 13-19
Atribuţiile profesorului de serviciu sunt:
a) Se prezintă (eventual cu o zi înainte de efectuarea serviciului) la director sau la directorul adjunct pentru a fi informat
asupra evenimentelor/ problemelor deosebite ce se vor desfăşura în ziua în care este de serviciu;
b) Deschide dulapul pentru cataloage dimineaţa, le verifică;verifica şi întocmeşte PV de primire-predare cataloage cu
personalul de paza la sfârşitul programului şi asigură securitatea acestora în locul special destinat
c) Controlează punctualitatea prezentării elevilor la cursuri şi prin sondaj, ţinuta vestimentară şi ia măsuri regulamentare
în cazul constatării unor nereguli;
d) Ia act în mod nemijlocit sau prin intermediul elevilor de problemele conflictuale care apar între elevi, de abaterile de
la disciplina şcolară săvârşite de aceştia sau alte nereguli apărute în şcoală şi încearcă rezolvarea lor operativă; pentru
faptele deosebite solicită sprijinul conducerii şcolii;
e) Nu permite prezenţa nejustificată pe culoare sau în sălile de clasă a persoanelor străine; dă îndrumările necesare celor
care doresc să ia legătura cu profesorii şcolii sau să se adreseze serviciilor de specialitate;
f) Controlează respectarea interdicţiei privind fumatul, consumul băuturilor alcoolice sau a drogurilor în şcoală;
g) Supraveghează respectarea normelor de protecţie a muncii, P.S.I. şi de protecţie a mediului; ia măsuri operative în
caz de necesitate;
h) Informeaza conducerea şcolii despre aspectele importante petrecute în timpul efectuării serviciului şi propune măsuri
de înlăturare a unor disfuncţionalităţi şi de îmbunătăţire a activităţii şcolare;
i) Profesorul de serviciu pe şcoală are dreptul să dea dispoziţii personalului de întreţinere în scopul remedierii diverselor
probleme ce apar în timpul serviciului său.
j) La terminarea perioadei de serviciu, P.S.Ş. notează în caietul special, care se găseşte in cancelarie, deficienţele
semnalate, măsurile luate în perioada cât a fost de serviciu.
5.

Sancţiuni disciplinare
Încalcarea obligaţiilor de serviciu se consideră abateri disciplinare şi se sancţionează.
Responsabilii comisiilor metodice sunt obligaţi să ia măsuri în vederea prevenirii abaterilor personalului, iar cînd sau săvârşit abateri să propună sancţiuni disciplinare conducerii şcolii.
Sacţiunile disciplinare au un rol preventiv şi umanitar. Ele se iau în considerare la stabilirea calificativelor anuale.
Se consideră abateri disciplinare :
- absenţe nemotivate de la activităţi, întârzieri;
- nerespectarea programului zilnic de lucru;
- încalcarea disciplinei de serviciu;
- neîndeplinirea obligaţiilor din R.O.F, din Regulamentul Intern, din fişa postului cu atribuţiile de serviciu;
Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului personalului didactic, personalului didactic auxiliar, precum şi
cel de conducere, de îndrumare şi de control în raport cu gravitatea abaterilor, sunt (cf. Legii 1/2011 ):
a) observaţie scrisă;
b) avertisment;
c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control, cu
până la 10%, pe o perioadă de 1—3 luni;
d) suspendarea, pe o perioada de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii
didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control;
e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ;
f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
Se sancţionează cu avertisment:

- întârzieri nemotivate de mai mult de 2 ori;
- comportarea necuviincioasă faţă de elevi şi colegi;
- plecarea de la locul de muncă şi lasarea acestuia în stare necorespunzătoare.
Se sancţioneaza cu diminuare de până la 10% asalariului de baza, pentru :
- absenţe de o zi nemotivată ;
- prezentarea în stare de ebrietate ;
- nerespectarea regulilor de tehnica securitaţii muncii, a normelor P.S.I
- nesupunerea la controlul medical periodic;
- lipsa de interes la realizarea planului de şcolarizare, în parcurgerea materiei, la păstrarea bazei didacticomateriale a şcolii, în realizarea sarcinilor.
- Încălcarea Codului de Etică, a ROI și RI, a legii nr.1/2011 cu completările ulterioare în ceea ce privește
comportamentul față de elevi, personalul didactic și nedidactic al școlii prin abateri grave
Desfacerea contractului de muncă se aplică în cazul unor abateri grave, încălcarea repetată a obligaţiilor de
munca, inclusiv a normelor de comportare în şcoală. Această sancţiune se stabileşte pentru :
- repetarea abaterilor prevăzute la articolul precedent ;
- lipsa nemotivată de la serviciu peste 3 zile într-o lună;
- alte abateri foarte grave.
Decizia de sancţionare se emite de directorul şcolii sau directorul adjunct, iar cel sancţionat poate face contestaţie în
termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii. Dacă este cazul, sancţiunea se ridică de către emitent.
Sancţiunile disciplinare se iau în considerare la stabilirea calificativelor anuale.
C. OBLIGAŢIILE PERSONALULUI DIDACTIC, AUXILIAR ŞI DE ÎNTREŢINERE
Tot personalul este obligat să respecte întocmai ordinea şi disciplina, prevederile legale, dispoziţiile M.E.N, ale
Inspectoratului Şcolar şi ale conducerii şcolii.
Personalul angajat este obligat :
- să respecte atribuţiile prevăzute de art. 42, 44 si 49 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
învăţământului preuniversitar;
- să se prezinte la muncă punctual, să respecte programul de lucru stabilit prin obligaţiile generale de serviciu.
Timpul de lucru pentru întregul personal se stabileşte astfel:
- pentru personalul didactic, conform orarului şi atribuţiilor stabilite de conducerea şcolii ;
- pentru ceilalţi angajaţi, în conformitate cu atribuţiile speciale prezentate de conducerea şcolii la începutul
anului şcolar.
Personalul didactic semnează în condica de prezenţa aflată în cancelarie (la intrarea la ore), iar personalul
auxiliar şi personalul de întreţinere în condica de prezenţă aflată la secretariat.
Prezenţa la activitate şi respectarea programului de munca stabilit sunt obligatorii. Învoirea de la program se
acceptă pe baza cererii scrise şi aprobată de conducerea şcolii, iar întârzierea sau absenţa de la program se va comunica
din timp conducerii, pentru a lua măsurile organizatorice ce se impun. Concediile medicale se anunţă la secretariatul
şcolii în 24 ore de la obţinere; certificatele medicale se depun la secretariatul şcolii în timp de maximum 30 zile de la
emitere dar astfel încât să poată fi luate în calculul salariului din luna respectivă (se vor depune până la sfârşitul lunii
pentru care au fost emise)
Pentru absenţe nemotivate la ore sau pentru acţiuni care determină îndepărtarea elevilor de la orele de curs,
cadrele didactice vor fi supuse sancţiunii Statutului Personalului Didactic.
Cadrelor didactice care nu-şi desfăşoară una sau mai multe ore din lipsa întregului colectiv de elevi şi nu au consemnat
absenţele în catalog pentru toţi elevii absenţi, li se va/ vor reţine din salariu ora/ orele astfel neefectuate. În astfel de
situaţii, cadrele didactice au obligaţia de a rămâne în şcoală pe toată durata programului lor.
Organizarea oricărui tip de manifestare colectivă cu caracter extraşcolar care se va desfăşura prin implicarea de cadre
didactice şi elevi va fi adusă la cunoştinţă conducerii şcolii cu cel puţin 7 zile înainte de desfăşurarea evenimentului
pentru a obţine avizul. În caz contrar, toate responsabilităţile revin persoanelor care au organizat acţiunea respectiva.
Personalul auxiliar va asigura realizarea la cel mai înalt nivel şi operativ, lucrările ce-i aparţin în conformitate cu
atribuţiile speciale stabilite prin fişa postului.
Personalul de întreţinere şi curăţenie va asigura curăţenia, igiena şi întreţinerea spaţiilor şcolare, a curţii şi a
instalaţiilor anexe, a împrejurimilor şcolii.
Toate persoanele încadrate în muncă vor avea o comportare corectă în cadrul relaţiilor de serviciu, promovând
întrajutorarea cu toţi membrii colectivului.

DISPOZIŢII FINALE
1.

Prezentul Regulament este aprobat de către Consiliul de administraţie al şcolii.

2.

Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se consideră abatere disciplinară şi se sancţionează în
conformitate cu legislaţia în vigoare.

3.

De respectarea prezentului Regulament Intern răspunde întreg personalul didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic
care îşi desfăşoară activitatea în şcoală.
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