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  Regulamentul Intern a fost conceput pe baza Legii Educației, Statutului 

personalului didactic, a Contractului colectiv de muncă, Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ  preuniversitar, pe baza 

propunerilor cadrelor didactice, a părinţilor  şi a elevilor. 

 

  Scopul său este de a completa Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu prevederi specifice Şcolii Gimnaziale 

“Aurel Vlaicu”, Feteşti. 

 

  Prevederile actualului Regulament Intern 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. 
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PROBLEME GENERALE 

 

A. DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1 Prezentul Regulament intern este elaborat în conformitate cu prevederile Constituţiei României, 

Codului muncii, Contractului colectiv de muncă unic la nivel de ramură, ale Legii Educației, ale Statutului 

personalului didactic, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, Convenţiei cu privire la drepturile copilului şi ale altor acte normative elaborate de Ministerul 

Educaţiei Naționale. Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu”, Feteşti asigură aplicarea politicii educaţionale a 

Guvernului României, MEN şi I.S.J. Ialomiţa. 

Art.2 Regulile de disciplină stabilite prin aceste documente sunt obligatorii pentru  toţi angajaţii, pe 

întreaga durată a anului de învăţământ, acestea trebuind să acţioneze pentru aplicarea lor întocmai. 

Art. 3 Proiectul regulamentului intern al 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 părinţilor şi ai elevilor. 

Art. 4 Proiectul regulamentului intern al unităţii  de învăţământ se poate 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. 

Art. 5 Regulamentul intern al unităţii de  învăţământ, precum şi modificările ulterioare ale acestuia, 

se aprobă, prin hotărâre, de către consiliul de administraţie. 

După aprobare, regulamentul intern al unităţii de învăţământ se înregistrează la secretariatul unităţii. 

Pentru aducerea la cunoştinţa personalului unităţii de învăţământ, a părinţilor şi a elevilor, regulamentul 

intern al unităţii de învăţământ se afişează la avizier.  

Art. 6 Educatoarele/învăţătorii/institutorii/profesorii pentru învăţământul preşcolar/primar/profesorii 

diriginţi au obligaţia de a prezenta elevilor şi părinţilor regulamentul intern. 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 intern al unităţii de învăţământ. 

Art. 7 Propunerile pentru revizuirea regulamentului intern al unităţii de învăţământ se depun în scris şi 

se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ, de către organismele care au avizat/aprobat 

regulamentul în vigoare şi vor fi supuse procedurilor de avizare şi aprobare prevăzute în prezentul 

Regulament. 

Art. 8 Unităţile de învăţământ, pe baza documentelor furnizate de  autorităţile locale şi serviciul de 

evidenţă a populaţiei, au obligaţia de a face, anual, recensământul copiilor din circumscripţia şcolară, care au 

vârsta corespunzătoare pentru înscrierea în învăţământul preuniversitar (preşcolar şi primar). 

Art. 9 Preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de învăţământ 

la toate şedinţele consiliului de administraţie. Membrii consiliului de administraţie, observatorii şi invitaţii 

sunt convocaţi cu cel puţin 72 de ore înainte de începerea şedinţei ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi 

şi documentele ce urmează a fi discutate. În cazul şedinţelor extraordinare convocarea se face cu cel puţin 24 

de ore înainte. Procedura de convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele 

mijloace: poştă, fax, e-mail sau sub semnătură. 

Art.10 Părinţii vor fi rugaţi să sprijine şi să ajute în permanenţă şcoala, să prezinte propuneri în 

vederea creşterii calităţii muncii, a ordinii şi disciplinei în şcoală şi în afara ei, în realizarea obiectivelor 

învăţământului. 



Art.11 Regulamentul intern este aprobat de Consiliul de administraţie, cu participarea 

reprezentantului organizaţiei sindicale, şi cuprinde reglementări specifice pentru desfăşurarea activităţii în 

Şcoala Gimnazială, „Aurel Vlaicu”, Feteşti, în concordanţă cu prevederile legale în vigoare. 

 Art.12 Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu”, Feteşti este persoană juridică, titulară de buget pentru 

resurse bugetare şi extrabugetare. 

 Art.13 Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu”, Feteşti are sediul în strada Călăraşi, nr. 498, Feteşti, judeţul 

Ialomiţa. 

 Art.14 Întreaga activitate din şcoală are un caracter apolitic. Se interzice cu desăvârşire desfăşurarea 

oricăror activităţi cu caracter politic.  

 

B. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN UNITATEA ŞCOLARĂ 

1. REGULI PRIVIND DISCIPLINA MUNCII ÎN UNITATE 

 Art.16 
  Programul şcolar 

a. Programele de lucru în cadrul şcolii sunt următoarele: 

 Clasele pregătitoare, I-IV: 8.00-11.45 (12.45), cu pauze de 15 minute; 

 Clasele V-VIII: 13.00-18.50, cu pauze de 10 minute; 

 Secretariat: 8.00-16.00; 

 Contabilitate: 8.00-16.00; 

 Bibliotecă: 8.00-16.00; 

 Programele personalului nedidactic se vor stabili în raport cu cerinţele specifice ale şcolii, pe durata 

întregii săptămâni. 

b. Orarul şcolii, pentru învăţământul gimnazial, se elaborează de către Subcomisia de orar şi se aprobă în 

Consiliul de administraţie, înainte de începerea cursurilor. 

c.  Ora de curs este de 45 de minute, pentru ciclul primar, şi de 50 minute, pentru ciclul gimnazial; 

începutul şi sfârşitul orei se anunţă prin sonerie şi/sau clopoţel; 

d. Durata recreaţiei este de 10 minute pentru ciclul gimnazial şi de 15 minute pentru ciclul primar.  

e. 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 asigurarea suplinirii orelor celui care lipseşte de către un alt cadru didactic. 

f. Profesorii sunt obligaţi să respecte orarul, venind la şcoală în timp util,  pregătind înainte de ore 

materialele necesare, intrând în clasă imediat ce a sunat, folosind intensiv şi eficient tot timpul afectat orei. 

g. Se interzice începerea sau terminarea activităţilor la alte ore decât cele prevăzute în orar sau program; 

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.  

h. În cazuri cu totul deosebite, orice întârziere sau 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. 

i. Semestrial, se vor afişa în cancelaria şcolii principalele documente care  direcţionează activităţile în 

perioada următoare, cadrele având astfel posibilitatea permanentă să urmărească modul de organizare a 

activităţii şi participarea lor la aceasta. Tot în cancelarie se va afişa graficul învăţătorilor/profesorilor de 

serviciu.  

j. Activităţile extraşcolare, şedinţele Consiliului profesoral, ale comisiilor metodice şi cu părinţii se 

desfăşoară, de regulă, după orele de curs. În zilele de încheiere a semestrelor sau cu ocazia unor festivităţi, 

Consiliul de administraţie poate aproba reducerea duratei orelor de curs (dar nu mai puţin de 30 de minute) şi 

a pauzelor. 

Nu se organizează excursii decât în următoarele condiţii: 

 cadrul didactic organizator va înainta, spre abrobare, direcţiunii şcolii și Inspectoratului Județean 

Ialomița: 

-programul detaliat al excursiei; 

-cererea prin care solicita aprobarea; 

-obiectivele instructive si educative; 

-măsuri de securitate şi protecţie însoţite de tabelul nominal cu numele si prenumele elevilor şi semnatura 

care atestă că au luat la cunoştinţă despre acestea; 



k. Cadrele didactice şi personalul administrativ sunt obligate să îşi cunoască atribuţiile ce le revin ca 

lucrători 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 organele superioare. 

l. 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 populaţiei din municipiu şi judeţ. 

m. Pentru încadrarea şi menţinerea într-o funcţie didactică de conducere,  de predare şi instruire practică 

sau într-o funcţie didactică auxiliară, personalul didactic are obligaţia să prezinte un certificat medical, 

eliberat pe un formulat specific, elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Sănătăţii. 

n. Inspectoratele şcolare stabilesc, pentru fiecare unitate  administrativ-teritorială, după consultarea 

autorităţilor administraţiei publice locale, circumscripţiile şcolare ale unităţilor de învăţământ care 

şcolarizează grupe/clase din învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial. 

 Circumscripţia şcolară este formată din totalitatea străzilor  aflate în proximitatea unităţii de 

învăţământ şi arondate acesteia, în vederea şcolarizării preşcolarilor/elevilor din învăţământul preşcolar, 

primar şi gimnazial. 

o. În situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi  naturale etc., cursurile şcolare pot fi 

suspendate pe o perioadă determinată. Suspendarea cursurilor se poate face, la nivelul unităţii de învăţământ, 

la cererea directorului, după consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale şi ai părinţilor, cu aprobarea 

inspectorului şcolar general. 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. 

p. Elevii şi tinerii din sistemul de învăţământ de stat, particular şi  confesional autorizat/acreditat, care 

utilizează microbuzele şcolare, sunt obligaţi să ocupe locurile stabilite în timpul deplasării, să aibă un 

comportament şi un limbaj civilizat şi să nu distrugă bunurile din mijloacele de transport. 

 

2.REGULI PRIVIND PROTECȚIA, IGIENA ȘI SECURITATEA ÎN CADRUL UNITĂȚII 

 Art. 17  

Accesul în şcoală 

1. Accesul elevilor în şcoală se face din strada Călăraşi, prin intrarea laterală nordică în localul A şi din 

strada Tineretului pentru localul B. 

2. Accesul persoanelor străine se face prin intrarea principală, din strada Călăraşi, între orele 8.00-19.00 . 

3. Accesul elevilor în şcoală se face până la ora 8:00, pentru ciclul primar, şi până la  ora 13.00, pentru 

ciclul gimnazial. 

4. În intervalul 8:00-11:40, porţile de acces pentru elevi vor fi închise. În această perioadă, mişcarea 

elevilor care desfăşoară activităţi organizate în afara şcolii se va face pe poarta principală din strada Călăraşi, 

sub supravegherea cadrelor didactice. 

5. Persoanele străine vor staţiona în spaţiul de aşteptare din faţa secretariatului până la primirea avizului 

de intrare de la director/profesor de serviciu sau până la sosirea persoanei pe care doreşte s-o contacteze. 

6. Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta unităţii de învăţământ 

dacă:   

a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul unităţii de 

învăţământ;   

b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;   

c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ;   

d) participă la întâlnirile programate cu educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ 

preşcolar/primar/profesorul diriginte. Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din  învăţământul 

primar are obligaţia să-l însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea orelor de curs 

să-l preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susţinătorul legal nu poate să desfăşoare o astfel de 

activitate, împuterniceşte o altă persoană. 

Art. 18  

Reguli generale privind protecția, igiena și securitatea 



a. Folosirea oricăror mijloace de înregistrare audio-video, intervievarea elevilor sau a personalului 

didactic în spaţiul şcolii se vor face numai cu aprobarea directorului. Persoanele din afara şcolii care doresc 

informaţii în legătură cu activitatea din şcoală se vor adresa conducerii şcolii, secretariatului sau purtătorului 

de cuvânt. 

b. Se interzice accesul elevilor în şcoală cu materiale audio-vizuale  cu caracter obscen şi imoral. 

c. Este interzis elevilor să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în 

perimetrul unităţii de învăţământ. 

d. Se interzice introducerea şi folosirea în incinta şcolii a armelor albe, a materiale explozive, a obiectelor 

şi substanţelor care pot pune în pericol siguranţa şi  securitatea elevilor şi a cadrelor didactice. 

e. Se interzice elevilor să intervină în orice fel asupra sistemului de supraveghere şi asupra sistemului de 

alarmă instalate în şcoală. 

f. Este interzisă părăsirea incintei unităţii şcolare în pauze (pericol de accidente rutiere şi întârzieri la 

ore). 

g. Dacă după 15 minute de la începerea orei, profesorul nu a intrat în clasă, va fi anunţată direcţiunea 

şcolii de către responsabilul clasei pentru a rezolva situaţia. 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 din şcoală. 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. Dacă o clasă părăseşte 

şcoala înainte de terminarea programului fără aprobare din partea conducerii şcolii, toţi elevii clasei primesc 

absenţă nemotivată la ora sau la orele la care au lipsit . 

h. Este interzisă ieşirea elevilor din clasă în timpul orelor (cu excepţia situaţiilor limită). 

i. Se interzice accesul elevilor în şcoală în timpul orelor. 

j. Se interzice elevilor să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare. 

k. Se interzice elevilor să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de 

colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ. 

  Art. 19  

Reguli privind protectia, igiena și securitatea în muncă în cadrul unității 

In conformitate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1955/1995 – privind normele igienico-sanitare 

specifice institutiilor pentru copii si tineret, cu ,,Normele generale de protectia muncii”, elaborate de 

Ministerul Sanatatii in 1996, cu Legea 145/1997 a asigurarilor sociale de sanatate, Legea 128/1998 privind 

statutul personalului didactic, art.4 (1), Legea 90/1996 a Protectiei Muncii, se stabilesc urmatoarele reguli 

privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul scolii noastre: 

1.Orientarea elevilor in banci cu partea stanga spre fereastra, pentru evitarea efectului de umbrire in timpul 

scrierii; 

2. Colorarea peretilor si tavanului salilor de clasa in culori deschise pastelate; 

3. Iluminatul artificial sa fie incandescent, intre 24 – 40 W/mp. 

4. Este indispensabila o buna ventilatie a salilor de clasa, prin aerisire larga, cu deschiderea tuturor 

ferestrelor in recreatie si evacuarea elevilor din clase, iar in timpul orelor, inclusiv iarna, in partea superioara 

a ferestrelor. 

5. Mediul ambiant sa aiba o temperatura interioara a aerului in sezonul rece, de 180 - 200, cu o umiditate 

relativa cuprinsa intre 20 – 60% si o viteza a curentilor de aer de 0.2 – 0.3 m/sec. 

6. Bancile scolare sa asigure elevului o baza de sprijin pe scaunul bancii, cu reazem puternic al regiunii 

lombare si dorsale si la nivelul talpilor, cu sprijin suplimentar cu coatele pe pupitre. 

7. Elevii ciclului primar vor purta ghiozdanele sau ,,sacii” scolari la spate si nu in mana, greutatea 

ghiozdanului sa nu depaseasca 2 – 2.5 Kg. 

8. Grupurile sanitare sa fie dezinfectate dupa fiecare recreatie a elevilor. 

9. Stabilirea de catre invatator/diriginte a regimului zilnic al elevilor in colaborare cu familia acestora. 

10.Evitarea supraincarcarii cantitative (numar excesiv de mare de ore pe zi sau pe saptamana) 

11.Evitarea supraincarcarii continutului programei scolare (excesul de date informative in detrimentul 

elementelor formative). 

12.Evitarea limbajului greoi, confuz, greu de receptat de elevi; 

13.Respectarea curbei fiziologice a capacitatii de munca intelectuala zilnica si saptamanala a elevilor, in 

organizarea orarului scolar. 



14.Evitarea instalarii surmenajului scolar prin respectarea normelor igienico-sanitare prevazute de Ordinul 

Ministrului Sanatatii nr. 1955/1995. 

15.Invatatorii/dirigintii sa colaboreze de indata cu familiile elevilor si cu cabinetul medical scolar, in cazul 

aparitiei bruste (sau lente) a unor modificari in comportamentul elevilor pentru a evita instalarea unor stari 

patologice. 

16.In cadrul lectoratelor cu parintii/invatatori,dirigintii au obligatia de a discuta unele probleme privind 

solicitarile la care este supus organismul  elevului in decursul procesului instructiv-educativ. 

17.Invatatorul/dirigintele sa formeze elevilor deprinderi igienice corecte prin dezbaterea semestrial a 

temelor  de igiena idividuala, a temelor sanitare, in general. 

18.Conducerea unitatii sa realizeze periodic dezinsectia, deratizarea spatiilor scolare pentru a preveni 

imbolnavirea si transmiterea bolilor infectioase in randul elevilor. 

19.Angajarea personalului in munca se va realiza prin examene medicale si psihologice efectuate conform 

reglementarilor in vigoare. 

20.Examenul medical in vederea angajarii in munca se va efectua obligatoriu inainte de concursul de 

competenta. 

21. Anual, personalul angajat (cadre didactice, personal auxiliar didactic si nedidactic) este obligat sa 

efectueze controlul medical conform reglementarilor actuale in vigoare si sa prezinte rezultatele examenelor 

medicale inainte de inceperea anului scolar. 

22. Sa-si insuseasca si sa respecte normele de protectia muncii si masurile de aplicare a acestora. 

23. Sa desfasoare activitatea in asa fel, incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire 

profesionala atat persoana proprie, cat si pe celelalte persoane participante la procesul de munca. 

   

  3.SERVICIUL ÎN ŞCOALĂ ŞI ÎN CLASĂ 

Art.20 

a. Serviciul pe şcoală pentru cadrele didactice  

1. se organizează pe trei posturi de serviciu: etaje, parter, microbuz. 

2. graficul serviciului pe şcoală, aprobat de director, va fi adus la cunoştinţa cadrelor didactice pe bază de 

semnătură, afişându-se în cancelarie; modificarea graficului de serviciu pe şcoală se face numai cu aprobarea 

directorului. 

3. cadrele didactice desfăşoară serviciul între orele 7.30 – 13.00  (învăţătorii) şi 12.45 – 19.00 

(profesorii); 

4. cadrele didactice de serviciu organizează serviciul pe şcoală şi prezintă elevilor de serviciu sarcinile pe 

care le au; le înmânează registrul de intrări şi ecusoanele; verifică dacă elevii au ţinuta corespunzătoare şi 

permit accesul elevilor doar în aceste condiţii; ţin legătura permanent cu elevii de serviciu, iar la finele 

programului preiau de la aceştia ecusoanele şi registrul; 

5. cadrele didactice de serviciu vor purta ecusonul ”Profesor / învăţător de serviciu”; 

6. răspund de intrarea elevilor în şcoala la ora 7.50, respectiv 11.50  şi 12.50; între orele 11.45-13.00 şi 

18.00-19.00, cadrele didactice de serviciu supraveghează intrarea şi ieşirea elevilor pentru a nu se produce 

accidente sau conflicte; 

7. învăţătorii/profesorii de serviciu asigură evacuarea elevilor în curte, în timpul recreaţiilor, când 

condiţiile meteo o permit, şi intrarea ordonată a elevilor în şcoală; 

8. învăţătorii/ profesorii de serviciu asigură ordinea, disciplina, liniştea în şcoală şi curte şi răspund de 

integritatea bazei materiale a şcolii pe perioada pauzelor. 

9. supraveghează intrarea şi ieşirea elevilor în pauze; 

10. unul dintre învăţătorii de seviciu va supraveghea urcarea şi coborârea elevilor în şi din microbuz, în 

intervalul 12.00 – 13.00; 

11. nu vor părăsi postul până la sosirea schimbului; 

12. vor urmări dacă elevii fumează în spaţiul şcolar sau în perimetrul şcolii, eventualele încălcări ale 

prevederilor regulamentului fiind consemnate, în prezenţa elevului, în Registrul cadrelor didactice de 

serviciu pe şcoală; 

13. secretarul şcolii predă învăţătorilor de serviciu cataloagele la ora 7.45 şi le preia de la aceştia în 

intervalul 12.45-12.50; secretarul şcolii predă profesorilor de serviciu cataloagele la 12.50 şi le preia de la 

aceştia în intervalul 18.50-19, urmănd să le securizeze; 



14. învăţătorii şi profesorii de serviciu care predau în localul B au obligaţia să aducă, după fiecare oră de 

curs, cataloagele în cancelaria din localul A; 

15. cadrele didactice răspund de cataloage în timpul programului; orice problemă legată de aceste 

documente şcolare va fi adusă imediat la cunoştinţa conducerii şcolii; 

16. supravegheză starea de disciplină a elevilor în timpul pauzelor; anunţă conducerea şcolii şi organele de 

ordine şi de intervenţie în cazul producerii unor evenimente deosebite (furturi, incendii, ameninţări); 

17. îndrumă elevii bolnavi la cabinetul medical sau, în cazuri deosebite, solicită telefonic serviciul de 

salvare (de la secretariat), anunţând situaţia ivită conducerii şcolii; 

18. organizează programul de suplinire la ore pentru profesorii/învăţătorii absenţi 

19. controlează serviciul de la intrare privind legitimarea persoanelor care intră în şcoală; 

20. solicită explicaţii elevilor rămaşi pe coridoare sau în curtea şcolii asupra motivului pentru care se află 

acolo; 

21. în cazul producerii unor stricăciuni sau a unor abateri disciplinare stabileşte vinovaţii, anunţă diriginţii 

elevilor în cauză, administratorul, conducerea şcolii, medicul şcolar, în funcţie de situaţia creată; diriginţii şi 

învăţătorii vor urmări ca elevul să remedieze paguba produsă. 

22. propune directorului sancţionarea elevilor care săvârşesc următoarele fapte: 

-aleargă lovind elevii pe coridoare sau în clase, sar pe bănci sau pe catedră; 

-trântesc uşile până la degradare; 

-deteriorează panourile, pereţii, desenele, uşile din şcoală; 

-degradează mobilierul prin zgâriere, desene; 

-distrug instalaţiile electrice sau sanitare, tablele de scris, mobilierul, instalaţiile din laboratoare; 

-părăsesc curtea şcolii în timpul programului sau sar gardul; 

23. cadrele didactice de serviciu vor încheia serviciul pe şcoală prin redactarea şi semnarea unui proces-

verbal în care se vor consemna toate constatările din ziua respectivă. 

24. În condiţiile în care cadrele de serviciu nu respectă prevederile regulamentare şi atribuţiile ce le revin 

conform fişei postului, vor fi sancţionate după cum urmează: 

 abaterea va fi discutată în Consiliul de Administraţie şi va fi consemnată în Fişa de evaluare; absenţa 

va fi consemnată în Condica de prezenţă. 

 

b. Elevul de serviciu în clasă 

1. Săptamânal, 2 elevi efectuează seviciul pe clasă, în baza unui grafic întocmit de învăţător/diriginte.  

2. Atribuţiile elevului de seviciu pe clasă sunt următoarele: 

 Urmăreşte prezenţa elevilor pe întreaga durată a cursurilor şi comunică profesorilor, la începutul fiecărei 

ore, lista elevilor absenţi; 

 Asigură creta şi buretele pentru tablă, întreţine curăţenia tablei; 

 Veghează la păstrarea curăţeniei în clasă, atrage atenţia elevilor să nu  arunce hârtii sau resturi alimentare 

pe pardoseală şi să folosească pentru acestea coşurile de gunoi; 

 Aeriseşte clasa pe durata pauzelor; 

 Controlează împreună cu şeful clasei, dacă în timpul folosirii clasei de către alţi elevi s-a păstrat 

integritatea tuturor bunurilor şi sesizează imediat dirigintelui/învăţătorului sau conducerii şcolii neregulile 

constatate; 

 După ultimă ora de curs în sala de clasă, elevul de serviciu va anunţă profesorul că este ultima oră; 

aşteaptă împreună cu acesta ieşirea colegilor; verifică curăţenia clasei; va goli coşul de gunoi; 

 La solicitarea profesorului, elevul de serviciu va verifica curăţenia şi în laboratoare;  

 Neîndeplinirea sarcinilor se pedepseşte cu prelungirea perioadei de serviciu cu o săptămână; 

 

  4. RELAŢIILE CU PUBLICUL 

 Art.21 

a. directorul stabileşte şi afişează, până la începutul anului şcolar, programul audienţelor. 

 Director: luni, 10-12 

                joi, 13-15 

 Director adjunct: marți, 9-11 



                            miercuri, 14-16 

b. cererile, reclamaţiile şi sesizările se înregistrează în registrul de intrări /ieşiri. 

c. sesizările şi reclamaţiile se îndosariază într-un dosar special. 

d. reclamaţiile şi sesizările anonime nu se iau în consideraţie. 

e. solicitanţii vor primi răspuns în termen de 30 de zile, conform Legii petiţiilor nr. 233/2002. 

 

 Art.22  

Purtătorul de cuvânt al şcolii, desemnat de Consiliul de administraţie, are următoarele atribuţii: 

a. Elaborează documentele de planificare anuală a comunicării, la nivelul şcolii; 

b. Gestionează relaţiile cu mass-media, monitorizează modul de prezentare a activităţii unităţii de către 

presa scrisă şi audio-vizuală şi prezintă directorului analize şi sinteze tematice; 

c. Asigură difuzarea informaţiilor cu caracter public către întregul personal al unităţii; 

d. Evaluează, lunar, stadiul îndeplinirii obiectivelor de comunicare; 

e. Furnizează informaţii de interes public ziariştilor; 

f. Pregăteşte şi asigură prezentarea în presa centrală şi locală a informaţiilor referitoare la cele mai 

importante evenimente din viaţa şi activitatea şcolii; 

g. Redactează proiecte de răspuns la materialele apărute în presa centrală şi locală care vizează personalul 

şcolii, cu aprobarea directorului; 

h. Organizează, în urma deciziei directorului şi când situaţia concretă impune acest lucru, conferinţe sau 

briefing-uri de presă; 

i. Realizează, din punct de vedere al conţinutului, acţiuni de mediatizare prin intermediul reţelei Internet; 

j. Prezintă, în numele conducerii unităţii, poziţia oficială faţă de diferite cazuri sau situaţii în care şcoala 

este vizată; 

k. Transmite operativ, prin apariţii publice, informaţii reale şi credibile în cazul producerii unor evenimente 

deosebite; 

 

5.COMISII METODICE. COMISII PE DOMENII DE ACTIVITATE – ATRIBUŢII 

 Art.23  

În cadrul instituţiei şcolare funcţionează următoarele comisii: 

a. Comisii metodice 

1. Comisia învăţătorilor: 

 comisia claselor pregătitoare 

 comisia claselor I 

 comisia claselor a II-a 

 comisia claselor a III-a 

 comisia claselor a IV-a 

2. Comisia de limba şi literatura română 

3. Comisia de matamatică, informatică 

3. Comisia de limbi moderne 

4. Comisia de chimie, fizică, biologie 

5. Comisia om şi societate 

6. Comisia de educaţie fizică, educaţie tehnologică şi arte  

b. Comisii pe domenii de activitate: 

 1. Subcomisiile diriginţilor: 

 Comisia diriginţilor claselor a V-a 

 Comisia diriginţilor claselor a VI-a 

 Comisia diriginţilor claselor a VII-a 

 Comisia diriginţilor claselor a VIII-a 

2.Comisii permanente 

 Comisia pentru curriculum 

 Comisia pentru securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă 

 Comisia pentru controlul managerial intern 



 Comisia de perfecţionare şi formare continuă 

 Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei 

 Comisia de coordonare a programelor şi proiectelor educative şi a activităţilor extracurriculare şi 

extraşcolare 

 Comia CEAC 

3, Comisii cu caracter temporar 

 Comisia de acordare a burselor şi rechizitelor şcoalre 

 Comisia de notare ritmică 

 Comisia de monitorizare a frecvenţei 

 Comisia de repartizare a copiilor la clasa pregătitoare 

 Comisia de repartizare a elevilor de clasa I 

 Comisia pentru parcurgerea materiei 

 Comisia PDI 

 Comisia pentru verificarea actelor de studii 

 Comisia de încadrare a personalului didactic/nedidactic 

 Comisia pentru promovarea ofertei şcolare 

 Comisia pentru Crucea Roşie/coluntariat 

 Comisia pentru imaginea şcolii 

 Comisia pentru coordonarea concursurilor şi olimpiadelor şcolare 

 Comisia pentru orientare şcolară şi profesională 

 Comisia pentru corn şi lapte 

 Comisia de selectare anuală a materialelor ce urmează a fi eliminate sau arhivate 

 Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminarii şi promovarea interculturalităţii 

4. Comisii cu caracter ocazional 

 Comisia de recepţie a materialelor 

 Comisia pentru întocmirea orarului 

 Comisia pentru Regulament Intern 

 Comisia pentru disciplină 

 Comisia de etică 

5. Alte comisii 

       Responsabil EDUSAL 

       Responsabil REVISAL 

Art. 24  

Atribuţiile diferitelor comisii sunt: 

a.Consiliul pentru curriculum 

1. Consiliul pentru curriculum este alcătuit din responsabilii comisiilor metodice, coordonatorul pentru 

proiecte şi programe educative. Preşedintele consiliului pentru curriculum este directorul şcolii. 

Componenţa consiliului este aprobată de Consiliul profesoral. 

2. Consiliul pentru curriculum elaborează: 

3. -proiectul curricular al şcolii (trunchi comun, discipline opţionale, finalităţi şi obiective ale scolii, 

metodologia de evaluare, criterii de selecţie a elevilor); 

4. -oferta educaţională a şcolii şi strategia promoţională; 

5. -criterii de întocmire corectă a schemelor orare; 

6. -metodologia de aplicare a activităţii de consiliere şi orientare; 

7. -planuri anuale; 

8. Documentele elaborate sunt supuse aprobării Consiliului profesoral. 

9. Consiliul pentru curriculum are în subordine subcomisia pentru orar. 

10. Consiliul pentru curriculum este organ consultativ în deliberarea şi elaborarea politicii educaţionale a 

şcolii în condiţiile respectării politicii educaţionale naţionale.  

11. Consiliul pentru curriculum se întruneşte odată pe semestru sau ori de câte ori este nevoie.  



12. fiecare arie curriculară va fi coordonată de un responsabil; responsabilul ariei curriculare va fi numit prin 

decizie, la propunerea Consiliului de administraţie.  

13. responsabilul ariei curriculare va fi un cadru didactic cu experianţă şi prestigiu didactic şi va avea cel 

puţin gradul didactic II.  

14. responsabilul ariei curriculare va coordona şi îndruma activitatea la nivelul ariei curriculare şi va 

prezenta periodic rapoarte în cadrul Consiliului pentru curriculum.  

 

b.Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii 

 La nivelul unităţilor de învăţământ se constituie, prin decizia  directorului, dată în baza hotărârii 

consiliului de administraţie, Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea 

interculturalităţii. 

Comisia are drept scop promovarea, în cadrul unităţii de  învăţământ, a principiilor şcolii incluzive. 

Şcoala incluzivă este o şcoală prietenoasă şi democratică, care valorifică diversitatea culturală, o şcoală în 

care toţi copiii sunt respectaţi şi integraţi fără discriminare şi excludere generate de originea etnică, 

naţionalitate, deficienţe fizice sau mentale, origine culturală sau socio-economică, religie, limbă maternă, 

convingerile, sexul, vârsta, infecţia HIV, apartenenţa la o categorie dezavantajată sau orice criteriu 

sancţionat de legislaţia pentru prevenirea şi combaterea discriminării din România. Prevenirea şi eliminarea 

fenomenului de segregare şcolară, care reprezintă o formă gravă de discriminare, constituie o condiţie 

imperativă pentru implementarea principiilor şcolii incluzive. 

La nivelul unităţilor de învăţământ preşcolar, primar şi secundar  inferior, Comisia este formată din 3 

membri: două cadre didactice şi un reprezentant al părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. La nivelul 

învăţământului secundar superior şi terţiar nonuniversitar comisia este formată din 5 membri: trei cadre 

didactice, un reprezentant al părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali şi un reprezentant al elevilor. La 

şedinţele de lucru ale comisiei sunt invitaţi să participe, acolo unde este posibil, în calitate de observatori, 

reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale cu activitate în domeniul drepturilor omului. 

Principalele responsabilităţi ale Comisiei pentru prevenirea şi  combaterea discriminării şi 

promovarea interculturalităţii sunt următoarele: 

a) elaborarea unui plan de acţiune pentru prevenirea şi combaterea  discriminării şi promovarea 

interculturalităţii, în scopul asigurării respectării principiilor şcolii incluzive, în unitatea de învăţământ; 

b) colaborarea cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, mediatorii  şcolari, Consiliul elevilor, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, 

organizaţii nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului şi alţi factori interesaţi în scopul prevenirii şi 

combaterii cazurilor de discriminare şi a promovării interculturalităţii; 

c) propunerea unor acţiuni specifice, la nivelul claselor sau al  unităţii de învăţământ, care să contribuie la 

cunoaşterea şi valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalităţii; 

d) elaborarea şi implementarea unor coduri de conduită, care să  reglementeze comportamentele 

nondiscriminatorii la nivelul unităţii de învăţământ. Politica unităţii de învăţământ, în acest sens, şi 

procedurile respective trebuie să fie clare, coerente, consecvent aplicate şi să presupună atât sancţiuni, cât şi 

o abordare constructivă; 

e) identificarea şi analiza cazurilor de discriminare şi înaintarea de  propuneri de soluţionare a acestora, 

consiliului de administraţie, directorului unităţii de învăţământ sau consiliului profesoral, după caz; 

f) prevenirea şi medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării  măsurilor ce vizează respectarea 

principiilor şcolii incluzive; 

g) sesizarea autorităţilor competente în cazul identificării formelor grave de discriminare;   

h) monitorizarea şi evaluarea acţiunilor întreprinse pentru prevenirea  şi combaterea discriminării şi 

promovarea interculturalităţii; 

i) elaborarea şi monitorizarea implementării planului de desegregare, acolo unde este cazul;   

 j)elaborarea, anual, a unui raport care să conţină referiri la  acţiunile întreprinse pentru prevenirea 

discriminării şi la rezultatele obţinute în rezolvarea cazurilor de discriminare şi/sau, după caz, segregare. 

Raportul elaborat de comisia pentru prevenirea discriminării este inclus în raportul anual de analiză a 

activităţii desfăşurate de unitatea de învăţământ; 

 Inspectoratele şcolare monitorizează activitatea Comisiilor de  combatere a discriminării din cadrul 

unităţilor de învăţământ. 



c.Comisia metodică a învăţătorilor. Comisia metodică a diriginţilor 

1. Coordonează activitatea învăţătorilor/diriginţilor pe baza unui plan managerial anual/ semestrial  

2. Răspunde de munca educativă din cadrul instituţiei, asigurând şi funcţia de consiliere  

3. Se întruneşte de regulă o dată pe lună   

4. Prezintă informaţii, rapoarte şi alte materiale în plenul şedinţelor  

5. Poate propune conducerii revocarea unor diriginţi din funcţie  

6. Responsabilul comisiei este membru al Consiliului pentru curriculum, răspunzând în faţa consiliului 

pentru activitatea comisiei  

7. Comisia asigură perfecţionarea continuă a muncii educative şi a învăţătorilor/diriginţilor.  

8. şeful comisiei metodice stabileşte atribuţiile fiecărui membru al comisiei metodice; 

9. şeful comisiei metodice evaluează activitatea fiecărui membru al comisiei metodice şi propune 

consiliului de administraţie calificativele anuale ale acestora, în baza unui raport documentat; 

10. şeful comisiei mtodice efectuează asistenţe la lecţiile personalului didactic din cadrul catedrei, cu 

precădere la debutanţi şi la cadrele didactice nou venite în şcoală; 

11. elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii comisiei metodice, pe care 

le prezintă în consiliul profesoral; 

12. implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice. 

13. Şeful comisiei metodice răspunde în faţa directorului şi a inspectorului de specialitate de activitatea 

profesională a membrilor acesteia. 

14. Şeful comisiei metodice menţine permanent contactul cu I.S.J., informând personalul didactic cu privire 

la modificările care apar în curriculum, în modalităţile de evaluare şi modul de aplicare a acestora. 

15. Şeful comisiei metodice menţine legătura cu instituţiile abilitate de formare continuă. 

16. Şeful comisiei metodice are obligaţia de a participa la toate acţiunile iniţiate de director şi de a efectua 

asistenţe la orele de curs. 

17. Şedinţele comisiilor metodice se ţin lunar, după o tematică aprobată de directorul şcolii, sau ori de câte 

ori directorul ori membrii comisiei consideră că este necesar. 

18. Documentele comisiei sunt: 

19. -CV-urile membrilor comisiei; 

20. -Planul anual de activitate al comisiei; 

21. -Repartizarea responsabilităţilor pe membrii comisiei; 

22. -Tematica şedinţelor; 

23. -Lista proiectelor educaţionale coordonate de membrii comisiei; 

24. -Programele disciplinelor opţionale (avizate de I.S.J.); 

25. -Planificările calendaristice anuale şi semestriale; 

26. -Proiectarea unităţilor de învăţare; 

27. -Oferta comisiei pentru curriculum la decizia şcolii; 

28. -Graficul interasistenţelor; 

29. -Situaţii statistice elaborate de comisii, care sintetizează activitatea comisiilor şi evoluţia rezultatelor 

elevilor (la învăţătură, olimpiade, examene, concursuri); 

30. -Informări periodice (privind rezultatele elevilor, parcurgerea materiei, ritmicitatea notării etc.) către 

Consiliul de administraţie; 

31. -Regulile de evaluare specifice disciplinei. 

d.Comisia de formare continuă 

1. Studiază şi prezintă ofertele pentru cursuri de formare  

2. Elaborează graficul de participare la stagii/cursuri de formare 

3. Îndrumă personalul şcolii în alegerea stagiilor/cursurilor de formare  

4. Centralizează adeverinţele/diplomele obţinute în urma participării/absolvirii cursurilor  

5. Comisia de formare continuă se constituie din 2 membri, unul fiind responsabilul cu formarea continuă 

6. din şcoală. 

7. Comisia de formare continua se întruneşte semestrial şi ori de câte ori este nevoie. 

8. Obiectivele Comisiei de formare continuă sunt: 

9. -sprijinirea personalului didactic în aplicarea reformei sistemului educaţional şi în îmbunătăţirea 

activităţii didactice; 



10. -informarea în legatură cu oferta de cursuri de formare a CCD şi a altor furnizori de formare continuă. 

11. Responsabilul cu formarea continuă coordonează activitatea comisiilor metodice. 

e.Comisia de disciplină 

1. Cercetează abaterile disciplinare ale elevilor/personalului în urma sesizărilor  

2. Propune sancţiuni conform legii  

3. Prezinta informări Consiliului de administraţie  

f.Comisia de control managerial intern 

1. La nivelul unităţilor de învăţământ se constituie, prin decizie a  directorului, în baza hotărârii 

Consiliului de administraţie, Comisia de control managerial intern, 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. 

2. Componenţa, modul de organizare şi de lucru, precum şi alte  elemente privind această comisie se 

stabilesc, în funcţie de complexitatea şi de volumul activităţilor din fiecare unitate de învăţământ, de către 

conducătorul acesteia. Comisia se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. 

3. Comisia de control managerial intern are următoarele atribuţii:   

a) asigură coordonarea deciziilor şi acţiunilor compartimentelor structurale ale entităţii publice;   

b) organizează, când necesităţile o impun, structuri specializate care să sprijine managementul în activitatea 

de coordonare;   

c) coordonează şi influenţează decisiv rezultatele interacţiunii dintre salariaţi în cadrul raporturilor 

profesionale;   

d) conştientizează salariaţii asupra consecinţelor deciziilor şi ale acţiunilor lor asupra întregii entităţi 

publice;   

e) organizează consultări prealabile, în vederea unei bune coordonări,  în cadrul compartimentelor cât şi 

între structurile unităţi de învăţământ. 

g.Comisia pentru promovarea ofertei şcolii 

1. Ţine legătura cu agenţii economici din oraş şi din zonă  

2. Elaborează chestionare şi le administrează agenţilor economici/şcolilor  

3. generale/grădiniţelor  

4. Analizează şi prezintă rezultatele testărilor/chestionarelor  

5. Elaborează pliante şi alte materiale pentru promovarea şcolii  

h.Comisia pentru proiecte/programe interne şi internaţionale 

1. Răspunde de dezvoltarea relaţiilor de cooperare interne şi internaţionale 

2.  Propune şi realizează proiecte de dezvoltare internă şi internaţională  

i.Comisia C.E.A.C.E. 

1. Elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, 

aprobate de conducerea unităţii şcolare , conform domeniilor şi  

2. criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare  

3. Elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea şcolară respectivă, 

pe baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea 

şcolară . Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor, prin afişare sau publicare şi este pus la 

dispoziţia evaluatorului extern. 

4. Elaborează, după caz, plan de îmbunătăţire  

5. Elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei  

6. Cooperează cu Agenţia Română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii şi organisme 

abilitate sau instituţii similare din ţară ori din străinătate , potrivit legii.  

7. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este formată din 7 membri. 

8. Conducerea operativă este asigurată de un responsabil desemnat de directorul şcolii. 

9. Structura Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calităţii cuprinde: 

10. -3 reprezentanţi ai personalului didactic, aleşi de Consiliul profesoral; 

11. -un reprezentant al sindicatului, desemnat de acesta; 

12. -2 reprezentanţi al părinţilor, desemnaţi de CRP: 

13. -un reprezentant al Consiliului local. 



14. Atribuţiile CEAC sunt reglementate de Legea calităţii educaţiei 87/2006, art.11 şi 12, şi ROFUIP. 

15. CEAC funcţionează pe baza unui regulament propriu. 

16. CEAC elaborează un plan operaţional anual. 

j.Comisia de sănătate şi securitate în muncă 

1.  Funcţionează conform normativelor în vigoare privind activitatea comisiei de securitate a elevilor, a 

personalului şcolii, a bazei materiale şi a spaţiului şcolar 

2. Cadrul didactic cu atribuţii de securitate şi sănătate în muncă ste desemnat în conformitate cu Legea 

319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, prin decizia directorului. 

3. Atribuţiile cadrului didactic cu atribuţii de securitate şi sănătate în muncă sunt: 

4. -elaborarea normelor de protecţie a muncii pe diferite compartimente şi activităţi ţinând cont de 

riscurile şi accidentele ce pot interveni; 

5. -organizarea instructajelor de protecţie a muncii; 

6. -elaborarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot apărea în şcoală şi în 

afara şcolii; 

7. -asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţilor şcolii, în colaborare cu administraţia. 

k.Comisia P.S.I. 

1. Comisia îşi desfăşoară activitatea conform regulamentului propriu de funcţionare.  

2. Execută instruirile periodice şi controlul activităţii  

3. Prezintă informări periodice în cadrul consiliului de administraţie sau consiliului profesoral  

4. Răspunde de pregătirea lor periodică  

5. Cadrul didactic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor este numit în conformitate cu 

OMAI 163/2007, art. 6(2), prin decizia directorului şcolii. 

6. Atribuţiile cadrului didactic desemnat sunt cele stabilite prin articolul 27(1), din Legea 307/2006: 

7. -participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la nivelul şcolii; 

8. -monitorizează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în şcoală; 

9. -propune includerea în bugetul şcolii a fondurilor necesare organizării activităţii de apărare împotriva 

incendiilor; 

10. -stabileşte necesarul dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamente 

de protecţie specifice; 

11. -prezintă conducerii şcolii raportul anual de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor; 

12. -rãspunde de pregãtirea echipajelor şcolii pentru participarea la concursuri specifice; 

13. -difuzează în sălile de clasă, laboratoare, cabinete etc. planurile de evacuare în caz de incendiu şi 

normele de comportare în caz de incendiu. 

14. -elaborează materiale informative şi de documentare pentru învăţători, diriginţi şi profesori, în 

activitatea de prevenire a incendiilor. 

15. Documentele şi evidenţele specifice apărării împotriva incendiilor cuprind, conform art. 18 din OMAI 

163/2007, cel puţin: 

-planul de intervenţie; 

-evaluarea riscului la incendiu; 

-fişa obiectivului; 

-raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor; 

-scenariul de securitate la incendiu; 

-autorizaţia de securitate la incendiu; 

-certificate de conformitate/agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor; 

-evidenţa exerciţiilor de alarmare/evacuare a elevilor şi a personalului şcolii; 

-fişele de instruire; 

-rapoartele întocmite de ISU; 

-planuri de măsuri în urma controalelor ISU, 

-datele personale ale cadrului didactic desemnat cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor. 

l.Comisia pentru activităţi extraşcolare şi extracurriculare 

1. Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare   

2. Coordonatorul pentru proiecte şi programe e ducative şcolare şi extraşcolare, este, de regulă, un cadru 

didactic titular, ales de consiliul profesoral şi aprobat de către Consiliul de Administraţie. 



3. Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi  extraşcolare coordonează activitatea 

educativă din şcoală, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare şi extracurriculare la nivelul 

unităţii de învăţământ, în colaborare cu şeful comisiei diriginţilor, cu responsabilul comisiei de învăţământ 

primar, cu consiliul reprezentativ al părinţilor pe şcoală/asociaţia de părinţi, cu reprezentanţi ai consiliului 

elevilor, cu consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi neguvernamentali. 

4. Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi  extraşcolare îşi desfăşoară activitatea 

pe baza prevederilor strategiilor Ministerului Educaţiei Naţionale privind educaţia formală şi non-formală. 

5. Directorul unităţii de învăţământ stabileşte atribuţiile  Coordonatorului pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii. 

6. Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi  extraşcolare poate fi remunerat 

suplimentar din fonduri extrabugetare, conform prevederilor legale în vigoare. 

7. Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are următoarele atribuţii:   

a) coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din şcoală;   

b) avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale clasei;   

c) elaborează programul/calendarul activităţilor educative şcolare şi  extraşcolare proprii, în conformitate 

cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite de către inspectoratele şcolare şi Ministerul 

Educaţiei Naţionale, în urma consultării părinţilor şi a elevilor. 

d) elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative  de intervenţie şi prevenire a 

absenteismului, a abandonului şcolar, a violenţei, a delincvenţei juvenile, precum şi programe pentru 

dezvoltarea abilităţilor de viaţă, de educaţie civică, promovarea sănătăţii, programe culturale, ecologice, 

sportive şi turistice, educaţie rutieră, protecţie civilă; 

e) identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care  corespund nevoilor elevilor, precum şi 

posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea beneficiarilor primari şi secundari ai educaţiei; 

f) analizează, semestrial, împreună cu alte comisii existente la  nivelul unităţii de învăţământ, situaţia 

disciplinară a elevilor şi situaţia frecvenţei acestora la orele de curs; 

g) prezintă directorului unităţii de învăţământ rapoarte privind activitatea educativă şi rezultatele acesteia;   

h) diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ;   

i) facilitează implicarea părinţilor şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative;   j) elaborează 

tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor  cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali pe teme 

educative; 

k) propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative  nonformale desfăşurate la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

l) îndrumă, controlează şi evaluează activitatea educativă nonformală din internatele şcolare;   

m) facilitează vizite de studii pentru elevii, în ţară şi străinătate,  desfăşurate în cadrul programelor de 

parteneriat educaţional. 

8. 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) planificarea calendaristică a activităţilor educative extraşcolare, inclusiv în perioada vacanţelor şcolare;   

d) programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare;   

e) programe educative de prevenţie şi intervenţie;   

f) modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare a elevilor;   

g) măsuri de optimizare a ofertei educative extraşcolare;   

h) rapoarte de activitate semestriale şi anuale;   

i) documente care reglementează activitatea extraşcolară, în format  letric sau electronic, transmise de 

inspectoratul şcolar şi Ministerul Educaţiei Naţionale, privind activitatea educativă extraşcolară. 

9. Inspectoratele şcolare vor stabili o zi metodică pentru  coordonatorii pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare. 

10. Activitatea desfăşurată de coordonatorul pentru proiecte şi  programe educative şcolare şi extraşcolare 

se regăseşte în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administraţie. Activitatea educativă 

şcolară şi extraşcolară este parte a planului de dezvoltare instituţională a unităţii de învăţământ. 

m.Şeful comisiei metodice/Şeful de catedră 

1. Coordonează de întreaga activitate metodică de perfecţionare şi cercetare pedagogică din catedră. 



2. Proiectează activitatea catedrei pe un an şcolar şi pe fiecare semestru, având în vedere şi programul de 

activităţi al unităţii. 

3. Urmăreşte realizarea curriculumului şcolar la disciplinele din comisie/catedră. 

2. stabileşte atribuţiile fiecărui membru al comisiei metodice; 

3. evaluează activitatea fiecărui membru al comisiei metodice şi propune consiliului de administraţie 

calificativele anuale ale acestora, în baza unui raport documentat; 

4. efectuează asistenţe la lecţiile personalului didactic din cadrul catedrei, cu precădere la debutanţi şi la 

cadrele didactice nou venite în şcoală; 

5. elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii comisiei metodice, pe care 

le prezintă în consiliul profesoral; 

6. implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice. 

7. răspunde în faţa directorului şi a inspectorului de specialitate de activitatea profesională a membrilor 

acesteia. 

8. menţine permanent contactul cu I.S.J., informând personalul didactic cu privire la modificările care 

apar în curriculum, în modalităţile de evaluare şi modul de aplicare a acestora. 

9. menţine legătura cu instituţiile abilitate de formare continuă. 

10. are obligaţia de a participa la toate acţiunile iniţiate de director şi de a efectua asistenţe la orele de curs. 

11. Avizează proiectarea anuală şi semestrială a conţinuturilor. 

12. Prezintă conducerii şcolii un exemplar din fiecare planificare calendaristică. 

13. Ţine evidenţa participării cadrelor didactice la acţiunea de formare continuă organizată de şcoală, de 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, de Casa Corpului Didactic şi de Inspectoratul Şcolar. 

14. Are evidenţa elevilor care au solicitat disciplinele la decizia şcolii şi deţine procesele-verbale cu 

semnăturile părinţilor. 

15. Motivează cadrele didactice pentru perfecţionarea procesului de predare-învăţare, pentru predarea în 

echipă şi pentru activitatea cu grupe de elevi. 

16. Efectuează asistenţe la lecţiile cadrelor didactice din comisie/catedră. 

17. Realizează repartizarea claselor pentru fiecare cadru didactic, respectând pe cât posibil principiul 

continuităţii; prezintă această repartizare conducerii şcolii şi comisiei pentru întocmirea orarului. 

18. Întocmeşte proiecte de caracterizări anuale ale cadrelor didactice şi le prezintă conducerii şcolii. 

19. Elaborează informări semestriale în legătură cu activitatea catedrei precum şi a fiecărui cadru didactic 

în ceea ce priveşte rezultatele deosebite (dar şi negative) obţinute la examene, premii, publicaţii etc. 

20. Reprezintă directorul şcolii în interiorul catedrei. 

n.Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar 

1.Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei şn mediul şcolar este constituită şi funcţionează potrivit 

O.M. nr. 1409/ 29.06.2007. La nivelul şcolii, comisia este formată din cinci membri: 

-coordonatorul de proiecte şi programe educative; 

-2 reprezentanţi ai cadrelor didactice, aleşi de Consiliul profesoral; 

-1 reprezentant al autorităţii publice locale; 

-1 reprezentant al CRP. 

2.Preşedintele Comisiei pentru prevenirea si combaterea violenţei în şcoală este coordonatorul de proiecte şi 

programe educative. 

3.Atribuţiile comisiei sunt: 

-elaborarea, aplicarea şi evaluarea modului de îndeplinire a obiectivelor incluse în cadrul Planului 

operaţional al unităţii de învăţământ privind reducerea fenomenului violenţei. 

-monitorizarea modului în care, la nivelul şcolii, se respectă , se promovează şi se garantează drepturile 

copilului stabilite prin Legea nr. 272/2004. 

-realizarea semestrială a unui raport referitor la elaborarea, aplicarea şi evaluarea modului de îndeplinire a 

obiectivelor incluse în cadrul planului operaţional pe care îl prezintă Consiliului profesoral. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

DISPOZIŢII INTERNE DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII 

Art.25  

Conducerea unităţii de învăţământ 

1.Angajatorul 

Angajatorul are,in principal, urmatoarele drepturi: 

a) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii; 

b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii; 

c) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor; 

d) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu; 

e) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, 

contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern; 

a. Angajatorului ii revin urmatoarele obligatii: 

f) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din  contractul 

colectiv de munca aplicabil si din lege; 

g) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca 

si conditiile corespunzatore de munca; 

h) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea 

relatiilor de munca; 

i) sa elibereze la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului; 

j) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului. 

k) Unitatea de învăţământ este condusă de consiliul de administraţie, de director şi de directorul adjunct. În 

exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile de administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, 

cu comitetul de părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice locale.  

 

2.Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ care are următoarele  

atribuţii:  

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a acesteia;  

b) este ordonatorul de credite al unităţii de învăţământ;  

c) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele unităţii de 

învătăţânt pe care o conduce;  

d) propune spre aprobare consiliului de administraţie regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de 

învăţământ;  

e) propune spre aprobare consiliului de administraţie proiectul de buget şi raportul de execuţie bugetară;  

f) răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de 

muncă ale personalului din unitatea de învăţământ;  

g) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, conform legii; 

h) prezintă anual un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea sau în instituţia pe care o conduce. Raportul 

este prezentat în faţa comitetului de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar judeţean;  



i) coordonează colectarea şi transmite inspectoratului şcolar datele statistice pentru  

j) sistemul naţional de indicatori privind educaţia.  

 

3.Consiliul de administraţie 

a) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul de administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul 

profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice locale.  

b) consiliul de administraţie este organ de conducere şi este constituit din 13 membri, astfel:  

 6 cadre didactice (directorul şi directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului de administraţie din 

cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ).  

 un reprezentant al primarului 

 3 reprezentanţi ai consiliului local 

 3 reprezentanţi ai părinţilor 

 un reprezentant al elevilor, cu statut de observator.  

c) După constituirea consiliului de administratie, membrii acestuia aleg un preşedinte de şedinţă din rândul 

cadrelor didactice, prin hotărâre adoptată cu votul secret al majorităţii. Preşedintele de şedinţă este ales 

pentru o perioadă de cel mult un an, conduce şedinţele consiliului de administraţie şi semnează hotărârile 

adoptate în această perioadă.  

d) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de cîte ori este necesar, la solicitarea directorului 

sau a doua treimi dintre membri. Metodologia-cadru de organizare şi de funcţionare a consiliului de 

administraţie este stabilită prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.  

e) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale:  

 adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ;  

 aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de învăţământ;  

 aprobă curriculumul la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral;  

 stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţi;  

 organizează concursul de ocupare a funcţiilor de director şi de director adjunct;  

 aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi schema de personal 

nedidactic;  

 aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea consiliului profesoral;  

 sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;  

 aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor;  

 aprobă orarul unităţii de învăţământ;  

 îşi asumă răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ, alături de director;  

 îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului, respectiv ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  

f) Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi, mai puţin cele 

prevăzute la art. 93(   Art. 93. - Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, 

răspunderea disciplinară şi disponibilizarea personalului didactic se iau la nivelul unităţii de învăţământ de 

către consiliul de administraţie, cu votul a 2/3 din totalul membrilor. Directorul unităţii de învăţământ emite 

deciziile conform hotărârilor consiliului de administraţie.  

g) Hotărârile consiliului de administraţie care vizează personalul din unitate, cum ar fi procedurile pentru 

ocuparea posturilor, a funcţiilor de conducere, acordarea gradaţiei de merit, restrângerea de activitate, 

acordarea calificativelor, aplicarea de sancţiuni şi altele asemenea, se iau prin vot secret. Membrii consiliului 

de administraţie care se află în conflict de interese nu participă la vot.  

h) Deciziile privind bugetul şi patrimoniul unităţii de învăţământ se iau cu majoritatea din totalul 

membrilor consiliului de administraţie.  

 

B. Resurse umane 

1. Personalul didactic 

Art. 26  

a) Consiliul profesoral  

1. gestionează şi asigură calitatea actului didactic;  



2. analizează şi dezbate raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de 

învăţământ;  

3. alege, prin vot secret, membrii consiliului de administraţie care provin din rândurile personalului 

didactic; 

4. dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare 

instituţională a şcolii;  

5. dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale,  planul anual de activitate, precum şi 

eventuale completări sau modificări ale acestora; 

6. aprobă componenţa nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învăţământ; 

7. validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală  prezentată de fiecare 

învăţător/institutor/profesor de învăţământ primar/diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea 

sesiunii de amânări, diferenţe şi corigenţe; 

8. hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri;  

9. propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul  salariat al unităţii de învăţământ, 

conform reglementărilor în vigoare; 

10. validează notele la purtare mai mici decât 7, respectiv mai mici  decât 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; 

11. propune consiliului de administraţie curriculumul la decizia şcolii;  

12. validează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar în curs, aprobată de consiliul de 

administraţie;  

13. avizează proiectul planului de şcolarizare;  

14. validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al  unităţii de învăţământ, în baza cărora se 

stabileşte calificativul anual; 

15. formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului  didactic şi didactic auxiliar, care 

solicită acordarea gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe baza raportului de 

autoevaluare a activităţii desfăşurate de acesta; 

16.  propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare profesională a 

cadrelor didactice; 

17. propune consiliului de administraţie premierea şi acordarea  titlului de "Profesorul anului" cadrelor 

didactice cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în unitatea de învăţământ; 

18. dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ; 

19. dezbate, la solicitarea Ministerului Educaţiei Naţionale, a  inspectoratelor şcolare sau din proprie 

iniţiativă, proiecte de acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează 

activitatea instructiv-educativă, formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora; 

20. dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii  instructiv-educative din unitatea de 

învăţământ; propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a procesului didactic; 

21. alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei  pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, 

în condiţiile legii; 

22. îndeplineşte alte atribuţii stabilite de consiliul de  administraţie, rezultând din legislaţia în vigoare şi 

din contractele colective de muncă aplicabile; 

23.  propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ, conform legii. 

 

Art.27  

b.Drepturile personalului didactic 

Personalului didactic i se garantează toate drepturile ce decurg din legislaţia în vigoare: 

1. dreptul la salarizare pentru munca depusa; 

2. dreptul la repaus zilnic si saptamanal – doua zile consecutive de repaus de regula, sambata si duminica; 

3. dreptul la egalitate de sanse si de tratament intre femei si barbati si eliminarea tuturor formelor de 

discriminare bazate pe criteriul de sex; 

 Prin egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se înţelege accesul 

nediscriminatoriu la:  

- angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei profesionale;  



- venituri egale pentru muncă de valoare egală;  

- informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi 

recalificare profesională;  

- promovare la orice nivel ierarhic şi profesional;  

- condiţii de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, conform prevederilor legislaţiei 

în vigoare;  

- beneficii, altele decât cele de natură salarială şi măsuri de protecţie şi asigurări sociale.  

 Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către conducerea unitatii a unor practici care dezavantajează 

persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la: 

- anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea posturilor 

vacante 

-  încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu;  

- stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului;  

-  stabilirea remuneraţiei;  

- beneficii, altele decât cele de natură salarială şi măsuri de protecţie şi asigurări sociale;  

-  informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi 

recalificare profesională;  

-  evaluarea performanţelor profesionale individuale;  

- promovarea profesională;  

- aplicarea măsurilor disciplinare;  

- dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta;  

 Maternitatea nu constituie un motiv de discriminare pentru selecţia candidatelor la angajare.  

 Este interzis să i se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de graviditate.  

 Este considerată discriminare după criteriul de sex şi hărţuirea sexuală a unei persoane de către o altă 

persoană la locul de muncă.  

 Constituie discriminare după criteriul de sex orice comportament definit drept hărţuire sexuală, având ca 

scop:  

- de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana 

afectată;  

- de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea profesională, 

remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea şi perfecţionarea profesională, în cazul 

refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ţine de viaţa sexuală.  

 Constituie discriminare şi este interzisă modificarea unilaterală de către conducerea unitatii de invatamant 

a relaţiilor sau a condiţiilor de muncă, inclusiv concedierea persoanei angajate care a înaintat o sesizare ori o 

reclamaţie la nivelul unităţii sau care a depus o plângere, la instanţele judecătoreşti competente, în vederea 

aplicării prevederilor prezentei legi şi după ce sentinţa judecătorească a rămas definitivă, cu excepţia unor 

motive întemeiate şi fără legătură cu cauza.  

  Este interzisă orice formă de discriminare după criteriul de sex în ceea ce priveşte accesul femeilor şi 

bărbaţilor la toate nivelurile de instruire şi de formare profesională, la perfecţionare şi, în general, la educaţia 

continuă.  

 Este interzisă orice formă de discriminare după criteriul de sex în ceea ce priveşte accesul femeilor şi 

bărbaţilor la toate nivelurile de asistenţă medicală şi la programele de prevenire a îmbolnăvirilor şi de 

promovare a sănătăţii.  

 Soluţionarea sesizărilor, reclamaţiilor şi plângerilor privind discriminarea după criteriul de sex: 

- Angajaţii au dreptul ca în cazul în care se consideră discriminaţi după criteriul de sex să formuleze sesizări, 

reclamaţii ori plângeri către conducerea scolii sau împotriva ei, dacă aceasta este direct implicata, şi să 

solicite sprijinul organizaţiei sindicale sau al reprezentanţilor salariaţilor din unitate pentru rezolvarea 

situaţiei.  

-  În cazul în care această sesizare/reclamaţie nu a fost rezolvată la nivelul unităţii prin mediere, persoana 

angajată care justifică o lezare a drepturilor sale în domeniul muncii, are dreptul să introducă plângere către 

instanţa judecătorească competentă, la secţiile sau completele specializate pentru conflicte de muncă şi litigii 

de muncă ori de asigurări sociale în a căror rază teritorială de competenţă îşi desfăşoară activitatea 



angajatorul sau făptuitorul ori, după caz, la instanţa de contencios administrativ, dar nu mai târziu de un an 

de la data săvârşirii faptei.  

-  Prin plângerea introdusă persoana angajată care se consideră discriminată după criteriul de sex are dreptul 

să solicite despăgubiri materiale şi/sau morale, precum şi/sau înlăturarea consecinţelor faptelor 

discriminatorii de la persoana care le-a săvârşit.  

- Persoana care justifică o lezare a drepturilor sale are dreptul să introducă plângere către instanţa 

judecătorească competentă, potrivit dreptului comun.  

- Prin plângerea introdusă persoana care se consideră discriminată după criteriul de sex are dreptul să solicite 

despăgubiri materiale şi/sau morale, precum şi/sau înlăturarea consecinţelor faptelor discriminatorii de la 

persoana care le-a săvârşit.  

-  Instanţa judecătorească competentă sesizată cu un litigiu poate, din oficiu, să dispună ca persoanele 

responsabile să pună capăt situaţiei discriminatorii într-un termen pe care îl stabileşte.  

-  Instanţa de judecată poate dispune ca persoana vinovată să plătească despăgubiri persoanei care se 

consideră discriminată după criteriul de sex şi îşi emite pretenţiile în faţa instanţei judecătoreşti, într-un 

cuantum ce reflectă în mod corespunzător prejudiciul suferit. 

- Valoarea prejudiciului va fi stabilită de către instanţă potrivit dreptului comun.  

- Daca conducerea scolii reintegrează în unitate o persoană, pe baza unei sentinţe judecătoreşti rămase 

definitive, este obligata să plătească remuneraţia pierdută datorită modificării unilaterale a relaţiilor sau a 

condiţiilor de muncă, precum şi toate sarcinile de plată către bugetul de stat şi către bugetul asigurărilor 

sociale de stat. 

- Dacă nu este posibilă reintegrarea în unitate a persoanei pentru care instanţa judecătorească a decis că i s-au 

modificat unilateral şi nejustificat relaţiile sau condiţiile de muncă, conducerea scolii va plăti angajatului o 

despăgubire egală cu prejudiciul real suferit de angajat.  

- Valoarea prejudiciului va fi stabilită potrivit legii.  

- Plângerile persoanelor care se consideră discriminate după criteriul de sex, adresate instanţelor 

judecătoreşti competente, sunt scutite de taxa de timbru.  

 Sancţiuni 

- Conform LEGII nr.202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, constituie 

contravenţii, dacă faptele nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie 

infracţiune, şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 1.500.000 lei la 15.000.000 lei încălcarea 

dispoziţiilor art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) şi (2), art. 10, art. 12 şi ale art. 14-20 din legea mai sus mentionata. 

- Constatarea contravenţiilor prevăzute lege şi aplicarea amenzilor contravenţionale se fac de către:  

a) inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă în a căror rază teritorială se află 

sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului şi, respectiv, de către personalul împuternicit al Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici, în cazul contravenţiilor constând în încălcarea dispoziţiilor art. 8 alin. (1), 

art. 9 alin. (1) şi (2), art. 10 şi ale art. 12;  

b) inspectorii din inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, în cazul contravenţiilor 

constând în încălcarea dispoziţiilor art. 14 şi 15;  

c) inspectorii din direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, conform legislaţiei 

sanitare în vigoare, în cazul contravenţiilor constând în încălcarea dispoziţiilor art. 16 şi 17;  

d) personalul împuternicit din cadrul inspectoratelor teritoriale pentru cultură şi culte, Autorităţii Naţionale 

pentru Protecţia Consumatorilor sau/şi din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, în cazul 

contravenţiilor constând în încălcarea dispoziţiilor art. 18-20.  

4. dreptul la demnitate in munca; 

5. dreptul la securitate si sanatate in munca; 

6. dreptul la acces la formare profesionala; 

7. dreptul la informare si consultare; 

8.  dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca; 

9. dreptul la protectie in caz de concediere; 

10. dreptul la negociere colectiva; 

11. dreptul de a participa la actiuni colective; 

12. dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat. 



13. Dreptul la maxim 16 zile calendaristice de activitate pentru insotirea copiilor in tabere sau alte activitati 

care se organizeaza in perioada vacantelor scolare; 

14. Dreptul la zile libere platite in cazul unor evenimente familiale deosebite sau in alte situatii; 

15. Dreptul la 30 de zile lucratoare concediu fara plata, acordate de directorul unitatii, pentru rezolvarea unor 

situatii personale; 

16. Dreptul de a demisiona, notificand in scris angajatorului incetarea contractului individual de munca de la 

data implinirii termenului de preaviz de 10 zile calendaristice, pentru salariatii cu functii de executie si 20 de 

zile calendaristice, pentru salariatii cu functii de conducere. Salariatul nu este obligat sa-si motiveze demisia. 

17. Dreptul sa beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesionala, si se pot acorda cu sau fara 

plata. 

18. Dreptul la premii lunare si recompense 

 premii lunare din fondul 2%; diplome instituite de scoala: 

19. diploma de merit acordata cadrelor didactice si colaboratorilor pentru contributii deosebite aduse la 

imbunatatirea imaginii scolii si pentru rezultatele obtinute  la concursuri si olimpiade scolare  cu elevii scolii, 

in timpul unui an scolar; 

20. diploma de onoare – acordata cadrelor didactice si colaboratorilor pentru contributii deosebite la 

imbogatirea imaginii scolii pe o perioada de cel putin 2 – 3 ani. 

21. Întreg personalul are dreptul să-şi exprime opinia asupra activităţii instructiv-educative, să ia parte la 

elaborarea deciziilor. 

22. Personalul didactic are dreptul să conteste anumite decizii. Analiza şi soluţionarea acestor contestaţii se 

face conform prevederilor legislaţiei în domeniu. 

a) orice salariat poate formula  cereri si sesiza angajatorul cu privire la dispozitiile regulamentului intern, in 

masura in care face dovada incalcarii unui drept al sau. 

b) potrivit ordonantei guvernamentale nr. 27 din 30.01.2002, prin petitie se intelege cererea, reclamatia, 

sesizarea sau propunerea formulata in scris sau posta electronica pe care un salariat o adreseaza conducerii 

unitatii scolare. 

c) petitiile salariatilor se depun la directorul unitatii si in functie de problematica sesizata, se vor solutiona 

in cel mult 15 zile de la depunere, de catre director ori Consiliul de administratie sau de catre organul 

specializat al ISJ. 

d) petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare ale petitionarului nu se iau in 

considerare si vor fi clasate potrivit ordonantei 27/2002 

e) controlul legalitatii cuprinse in regulamentul intern este de competenta instantelor judecatoresti, care pot 

fi sesizate in termen de 30 de zile de la  data comunicarii de catre angajator a modului de solutionare a 

sesizarii formulate  

23. Personalul didactic are acces nelimitat la utilizarea bazei materiale a şcolii. 

24. Concediul de odihnă. Conform art.139 (1) din Codul Muncii, dreptul la concediul de odihnă anual este 

garantat tuturor salariaţilor. Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, 

renunţări sau limitări. Sărbătorile legale în care nu se lucrează nu sunt incluse în durata concediului de 

odihnă anual. Concediul de odihnă se efectuează, în fiecare an, în perioada vacanţelor şcolare, dupa analiza 

nevoilor de personal în perioadele respective. 

25. Personalul didactic poate solicita învoirea de la program pentru probleme personale care nu suportă 

amânare prin cerere scrisă adresată directorului şcolii, cu asigurarea suplinirii de către un cadru didactic de 

aceeaşi specialitate, din şcoală sau din altă unitate şcolară. 

26. La cerere, se asigură condiţii, conform legii, pentru participarea la cursurile de formare profesională în 

specialitate sau domeniul metodic/educativ. 

27. Cadrele didactice, la cerere, pot participa la cursuri de formare finanţate de la bugetul local sau de la 

bugetul de stat. 

28. Cadrele didactice participante la cursuri se obligă să frecventeze cu regularitate cursurile şi să susţină 

probele de evaluare în vederea finalizării cursului de formare. 

29. Întregul personal didactic are dreptul să-şi desfășoare activitatea în condiţii igienico-sanitare adecvate şi 

în deplină securitate personală şi colectivă. 

30. Personalul didactic poate beneficia de gradaţie de merit, conform metodologiei în vigoare. 

 



 

 

 

Art. 28 

c.Obligaţiile personalului didactic 

1. Personalul didactic desfăşoară o activitate complexă şi de mare responsabilitate, în vederea realizării 

sarcinilor ce îi revin în domeniul pregătirii şi educării multidimensionale a elevilor. Profesorii răspund în 

faţa conducerii şcolii şi a forurilor   superioare de calitatea muncii şi de rezultatele obţinute în instruirea şi 

educarea elevilor. 

2. Cadrele didactice sunt obligate să studieze, să-şi însuşească şi să pună în practică  

prevederile curriculumului naţional. 

3. să-şi întocmească planificarea didactică anuală şi semestrială conform  metodologiilor aprobate de 

M.E.C.T.S.; acestea vor fi avizate de resposabilii comisiilor 

metodice; 

4. să pregătească şi să realizeze orele de predare din norma didactică, înscriind zilnic în condica de prezenţă 

conţinutul activităţilor desfăşurate; 

5. să pregătească permanent şi responsabil toate activităţile didactice. Debutanţii şi cadrele desemnate 

de Consiliul de administraţie vor întocmi proiecte de lecţie; 

6. să întocmească corect şi să transmită în termen statisticile şi informările solicitate de şefii comisiilor 

şi de director; 

7. să noteze sistematic rezultatele fiecărui elev, să corecteze corespunzător şi în termen lucrările elevilor, 

caietele de teme, etc.; 

8. cadrele didactice au obligaţia de a explica elevilor modul în care s-a făcut notarea; în general numărul 

minim de note va fi egal cu numărul de ore plus unu, urmărindu-se ritmicitatea notării; lucrările scrise 

semestriale sau testele sumative vor fi corectate, iar notele trecute în catalog cu cel puţin două săptămâni 

înainte de sfârşitul semestrului; 

9. la toate lucrările scrise, teste, teste sumative,etc. cadrele didactice au obligaţia: 

-de a prezenta modul în care sa va face notarea (baremul de corectare/descriptorii de performanţă); 

-de a supraveghea elevul în timpul lucrărilor scrise şi a reţine materialele utilizate pentru a copia; elevului i 

se va schimba subiectul pe care îl va trata în timpul rămas; tentativa de fraudă va fi pedepsită prin scăderea 

notei la purtare; 

-de a corecta lucrările într-un timp cât mai scurt (o săptămână), returnând elevilor lucrările corectate; 

-să treacă în catalog notele obţinute după clarificarea eventualelor nelămuriri ale elevilor cu privire la 

aplicarea baremelor de corectare, enumerând greşelile cele mai frecvente întâlnite în corectarea lucrărilor 

clasei respective; 

-tezele se păstrează în şcoală până la sfârşitul anului şcolar şi pot fi consultate de părinţii elevilor în prezenţa 

profesorului; 

10. cadrele didactice au obligaţia de a asigura conducerea procesului instructiv-educativ în scopul realizării 

obiectivelor lecţiei şi în general al materiei predate, pentru toţi elevii; ca urmare, elevii nu vor fi daţi afară de 

la ore; în cazuri deosebite, dupa oră, profesorul anunţă dirigintele sau directorul şcolii despre problemele 

apărute, propunând măsuri disciplinare pentru fiecare caz în parte; 

11. organizează ore de consultaţii şi meditaţii în şcoală, cu participarea elevilor cu rezultate slabe, a celor 

care au absentat din diferite motive, a elevilor din clasele terminale (în vederea pregătirii examenelor de 

final) şi să desfăşoare activităţi 

suplimentare cu elevii capabili de performanţă; 

12. folosesc materialele şi mijloacele de învăţământ din dotare şi se preocupă de îmbogăţirea bazei materiale 

a şcolii, realizează obligaţiile ce le revin în amenajarea de cabinete şi laboratoare, confecţionează material 

didactic nou, adecvat programelor şcolare, conform prevederilor planurilor manageriale ale catedrelor şi 

comisiilor metodice; 

13. au obligaţia de a participa la toate Consiliile Profesorale convocate de director, cel puţin două pe 

semestru, conform planificării, respectiv la Consiliile profesorilor clasei, convocate de diriginte, ori de câte 

ori este nevoie; 



14. 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; 

15. să îmbunătăţească necontenit activitatea de diriginte/învăţător, organizând şi  conducând efectiv viaţa şi 

munca din clasa respectivă; 

16. să îndrume şi să supravegheze activităţile extracurriculare ale elevilor, orientându-i către cele recreative, 

educative (lecţii, vizionări de spectacole, actiuni sportive), sau  

organizând excursii, participări la manifestaţii culturale, etc.; 

17. să realizeze o colaborare permanenta cu familia, solicitând-o mai activ în formarea şi educarea copiilor; 

18. să folosească un limbaj corespunzător în relaţiile cu elevii, cu părinţii, cu celelalte cadre didactice cu 

personalul didactic auxiliar şi nedidactic; 

19. Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si a inlaturari oricarei forme de incalcare a 

demnitatii. 

a. In cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii. 

b. Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, 

caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etinie, religie, optiune politica, origine 

sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta sau activitate sindicala este interzisa. 

c. Toti salariatii beneficiaza de conditii de munca adecvate activitatii desfasurate de protectie sociala, de 

securitate sau sanatate in munca, precum si de respectarea demnitatii si a constiintei sale, fara nici o 

discriminare. 

d. Tuturor salariatilor le sunt recunoscute dreptul de plata egala pentru munca egala, dreptul la negocieri 

colective, dreptul la protectia datelor cu caracter personal, precum si dreptul la protectie impotriva 

concedierilor nelegale. 

e. Salariatii se pot asocia liber pentru apararea drepturilor si promovarea intereselor profesionale, 

economice si sociale. 

f. Participantii la raporturile de munca se vor informa si se vor consulta reciproc in conditiile legii si ale 

contractelor colective de munca. 

g. Orice salariat al unitatii noastre este liber sa se incadreze in munca in statele membre ale Uniunii 

Europene, precum si in oricare alt stat, cu respectarea normelor dreptului international al muncii si a 

tratatelor bilaterale la care Romania este parte. 

20. să adopte un comportament care să nu lezeze personalitatea elevilor, să nu primejduiască sănătatea lor 

fizică şi psihică (sunt interzise cu desăvârsire pedepsele corporale); 

21. să completeze corect şi la termen documentele şcolare (cataloage, carnete de elev); 

22. întreaga responsabilitate privind corectitudinea încheierii situaţiei şcolare la sfârşit de semestru/an şcolar 

revine profesorilor, învăţătorilor, dirigintelui, precum şi înaintarea la timp a situaţiilor şcolare; 

23. să nu întârzie, să nu părăsească orele, să nu absenteze fără aprobarea conducerii şcolii; pentru rezolvarea 

unor probleme personale stringente, cadrele didactice se vor învoi conform legii şi în următoarele condiţii: 

prin suplinire cu cerere, concediu fără plată în condiţiile legii; 

24. să valorifice valenţele educative ale disciplinei şi să respecte cu stricteţe disciplina muncii specifică 

unităţii de învăţământ (fişa postului, orar, Regulamente de ordine interioară, etc.); 

25. să evite desfăşurarea în spaţiile şcolii a activităţilor politice, de prozelitism religios 

şi de propagare a ideilor care denigrează poporul român; 

26. să evite în spaţiul şcolar unele dispute neprincipiale, de natură să umbrească prestigiul profesiei de 

educator; 

27. să evite discuţiile critice cu elevii şi părinţii, pe tema competenţei de specialitate sau pedagogice a altor 

cadre didactice, precum şi cele care vizează aspecte ale vieţii personale ale personalului didactic; 

28. efectueze serviciul pe şcoală şi să-şi îndeplinească toate obligaţiile ce-i revin; 

29. să păstreze ordinea, curăţenia şi bunurile materiale din şcoală; 

30. să respecte normele de tehnica securităţii muncii, paza contra incendiilor, normele de educaţie sanitară şi 

de protecţie a mediului înconjurător; 

31. să prelucreze normele de SSM şi PSI, precum şi să asigure securitatea elevilor în timpul activităţilor 

didactice; 



32. să aibă un comportament corect în relaţiile cu ceilalţi colegi, cu elevii şi cu părinţii acestora; să aibă în 

permanenţă o ţinută corectă, decentă, să militeze  pentru ridicarea prestigiului şcolii; 

33. să nu fumeze în incinta şcolii în locurile în care au acces elevii, să nu vină la şcoală sub influenţa 

băuturilor alcoolice; 

34. să se prezinte la program cu cel puţin un sfert de oră înainte de începerea cursurilor; 

35. să asigure, la solicitarea directorului sau a profesorului de serviciu, suplinirea colegilor bolnavi sau 

învoiţi; 

36. vor depune înainte de începerea anului şcolar planificarea anuală şi semestrială, alcătuită conform 

documentelor curriculare aprobate (Curriculum naţional şi dezvoltările curriculare de la nivel regional); 

37. activitatea extracurriculară se va desfăşura conform planificării fiecărui cadru didactic, la nivel de clasă, 

şi conform planificării consilierului educativ, la nivel de şcoală 

38. pentru buna desfăşurare a activităţii curriculare şi extracurriculare la nivelul instituţiei vor fi constituite şi 

vor funcţiona potrivit legii şi Regulamentului învăţământului preuniversitar, comisii pe domenii de activitate 

şi comisii metodice (pe catedre).  

39. comisiile metodice se constituie cu minimum 4 membrii care predau acelaşi obiect de învăţământ; în 

cazul în care încadrarea unei discipline se realizează pe mai puţin de 4 membrii, acestea se organizează 

metodic pe arii curriculare.  

40. comisiile şcolare, responsabilii de comisii, competenţele acestora, structura lor se vor stabili prin decizia 

conducerii, iar  prezentul regulament le va nominaliza şi stabili atribuţiile.  

41. la nivelul fiecărei clase de elevi se constituie Consiliul clasei;  

 Preşedintele consiliului clasei este învăţătorul/dirigintele.  

 Consiliul clasei are următoarele atribuţii:  

-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, din reprezentantul elevilor clasei respective. Preşedintele consiliului 

clasei este  învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar, respectiv profesorul diriginte, în 

cazul învăţământului gimnazial, liceal, profesional şi postliceal. 

 Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru. El se  poate întâlni ori de câte ori situaţia o 

impune, la solicitarea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, respectiv a 

profesorului diriginte, a reprezentanţilor părinţilor şi ai elevilor. 

 Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase, având următoarele obiective:   

(a) armonizarea activităţilor didactice cu nevoile educaţionale ale elevilor şi cu aşteptările părinţilor;   

(b) evaluarea corectă a progresului şcolar şi comportamental 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 şcolare înalte.   

Consiliul clasei are următoarele atribuţii:   

(a) analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev;   

 (b) stabileşte măsuri de asistenţă educaţională, atât pentru elevii cu  probleme de învăţare sau de 

comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite; 

(c) stabileşte notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în  funcţie de comportamentul acestora în 

unitatea de învăţământ preuniversitar şi în afara acesteia, şi propune consiliului profesoral validarea mediilor 

mai mici decât 7,00 şi respectiv mai mici decât 8,00 pentru unităţile de învăţământ cu profil pedagogic, 

teologic şi militar sau a calificativelor "suficient" şi "insuficient", 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) propune învăţătorului/institutorului/profesorului pentru  învăţământul primar/profesorului diriginte, din 

proprie iniţiativă sau la solicitarea directorului ori a consiliului profesoral, după caz, sancţiunile disciplinare 

prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 



Hotărârile consiliului clasei se adoptă cu votul a jumătate plus 1  din totalul membrilor, în prezenţa a cel 

puţin 2/3 din numărul acestora. 

 Hotărârile adoptate în şedinţele consiliului clasei se  înregistrează în registrul de procese-verbale ale 

consiliului clasei. Registrul de procese-verbale al consiliului clasei este însoţit în mod obligatoriu, de dosarul 

care conţine anexele proceselor-verbale. 

 Mediile la purtare mai mici decât 7,00, respectiv mai mici decât  8,00, în cazul unităţilor de învăţământ cu 

profil pedagogic, teologic şi militar sunt propuse spre avizare de către profesorul diriginte consiliului clasei. 

Avizarea se face cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul 

acestora. Ulterior, propunerile avizate sunt înaintate spre aprobare consiliului profesoral. 

 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.  

Semnele distinctive prevăzute la alin. (1) vor fi comunicate  Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului 

Bucureşti sau inspectoratului de poliţie judeţean şi Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti 

ori inspectoratului de jandarmi judeţean. 

42. Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum si cel de conducere răspund disciplinar pentru 

încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru 

încălcarea normelor de comportare care daunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii, conform 

legii.  

43. Sancţiunile disciplinare care se pot aplica sunt:  

a) avertismentul scris; 

b) suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare; 

b) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, 

pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile; 

c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%; 

d)reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 

5-10%; 

e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. 

f)Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca salariatului nu i se 

aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea sanctiunilor disciplinare se constata prin 

decizie a angajatorului emisa in forma scrisa. 

44. Învăţătorii şi profesorii diriginţi au următoarele atribuţii, conform art. 42 din ROFUIP. 

a. coordonează activitatea Consiliului clasei; 

b. colaborează cu toţi profesorii clasei, în vederea armonizării influenţelor educative; 

c. numesc, prin consultarea elevilor, liderul clasei, repartizează sarcini şi organizează colectivul de elevi ai 

clasei; 

d. preiau, pe baza de proces verbal, sala de clasă şi răspund de amenajarea corespunzătoare şi păstrarea 

inventarului acesteia; 

e. urmăresc frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor şi iau măsurile corespunzatoare; 

f. motivează, pe baza documentelor legale, absenţele elevilor monitorizează îndeplinirea îndatoririlor 

şcolare de către toţi elevii; 

g. stabilesc, împreună cu Consiliul clasei, notele la purtare şi prezintă Consiliului profesoral propunerile 

pentru scăderea notei la purtare sub 7; 

h. aduc la cunoştinţa elevilor şi părinţilor prevederile prezentului regulament; 

i. informează, în scris, familiile elevilor cu situaţie şcolară neîncheiată, ale celor corigenţi, repetenţi sau 

sancţionaţi disciplinar; 

j. completează catalogul clasei şi răspund de exactitatea datelor înscrise şi de starea fizică a acestuia. 

k. consemnează, zilnic, în condică, activităţilor desfăşurate; 

45. personalului din învăţământ îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a 

elevului,viaţa intimă, privată şi familială a acestuia.  



46. personalului din învăţământ îi este interzisă aplicarea de pedepse corporale, precum şi agresarea verbală 

sau fizică a elevilor şi/sau a colegilor.  

47. se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la 

clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părinţi/aparţinatorii/reprezentanţii legali ai 

acestora; astfel de practici dovedite se sancţionează conform legii.  

48. fiecare cadru didactic are obligaţia de a efectua cel puţin o dată pe săptămână serviciul pe şcoala, în 

funcţie de graficul stabilit.  

49. cadrele didactice care au calitatea de diriginte vor conlucra cu părinţii prin:  

-o şedinţă cu părinţii pe lună;  

-vizite la domiciliu;  

-lectorate cu părinţii;  

-întâlniri individuale;  

-întâlniri comune diriginte-părinte-elev-cadre didactice;  

-consultaţii săptămânale în ziua şi ora stabilită de comun acord.  

50. activitatea didactică va fi sprijinită de personalul didactic auxiliar; 

51. Norme privind modul de completare a condicii de prezenţă de către cadrele didactice 

a. Condica de prezenţă este documentul care certifică activitatea ce o desfăşoară zilnic (pe ore) cadrele 

didactice. 

b. Completarea condicii este efectuată de una din secretarele scolii, conform orarului aprobat de 

directorul unităţii la începutul anului şcolar. Eventualele modificări se operează numai cu aprobarea 

conducerii. 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. 

c. 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. 

d. Eventualele precizări, neconcordanţe sau neefectuări ale orelor sunt consemnate numai de directorii 

şcolii care vor opera cu cerneală roşie. 

e. Nu se admit spaţii goale între orarele zilelor/săptămânilor. Dacă acestea există, se vor bara sub 

supravegherea directorului unităţii sau de către director. 

f. Condica de prezenţă se încheie zilnic cu semnătura directorului 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. 

 Art.29 

2. Personalul didactic auxiliar 

Drepturi 

a. Personalul didactic auxiliar poate beneficia de gradaţie de merit, conform metodologiei în vigoare. 

b. Orele suplimentare se compensează cu zile libere. 

c. Şcoala se obligă să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii angajaţilor. Şcoala 

asigură securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă. Obligaţiile salariaţilor în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu pot aduce atingere responsabilităţii şcolii. 

d. Şcoala ia măsurile necesare pentru prevenirea riscurilor de îmbolnăviri profesionale, de informare şi 

pregătire, precum şi punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia. 

e. Conducerea şcolii asigură respectarea principiului nediscriminării şi al înlaturarii oricăror forme de 

încălcare a demnităţii. 

f. Conform Codului Muncii, în cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament 

faţă de toţi salariaţii. 

g. Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, vârsta, apartenenţa 

naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau apartenenţă sau 

activitate sindicală este interzisă. 



h. Orice salariat beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii desfaşurate, de protecţie socială, de 

securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea demnităţii şi conştiinţei sale, fără nicio 

discriminare. 

i. Tuturor salariaţilor le sunt recunoscute drepturile la plată egale, dreptul la negocieri colective, dreptul la 

protecţia datelor cu caracter personal, precum şi dreptul la protecţie împotriva concedierilor nelegale. 

j. Orice salariat are dreptul la sănătate, îngrijire medicală, securitate socială şi la servicii medicale. 

k. Orice salariat are dreptul la formare şi pregătire profesională. 

l. Angajaţii care reclamă sau sesizează, cu bună credinţă, încălcări ale legii, a deontologiei profesionale 

sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei beneficiază de 

protecţie conform principiilor prevăzute de Legea nr. 571/decembrie 2004 : 

m.  Conform art.139(1) din Codul Muncii, dreptul la concediul de odihnă anual este garantat tuturor 

salariaţilor. Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau 

limitări. 

Art. 31 

a. Compartiment secretariat 

Compartimentul de secretariat  are următoarele responsabilităţi:  

1. asigurarea transmiterii informaţiilor la nivelul unităţii de învăţământ; 

2. întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date de la nivelul unităţii de învăţământ;  

3. întocmirea, înaintarea spre aprobare directorului şi transmiterea  situaţiilor statistice şi a celorlalte 

categorii de documente solicitate de către autorităţi şi instituţii competente, de către consiliul de 

administraţie ori de către directorul unităţii de învăţământ; 

4.  înscrierea antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor pe baza  dosarelor personale, ţinerea, organizarea şi 

actualizarea permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea 

antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administraţie; 

5. înregistrarea şi verificarea dosarelor pentru acordarea burselor sau  a altor drepturi care se acordă 

elevilor, potrivit legii; 

6. rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării  examenelor şi evaluărilor naţionale, ale 

examenelor de admitere şi de ocupare a posturilor vacante, conform atribuţiilor specificate în fişa postului; 

7. completarea, verificarea şi păstrarea în condiţii de securitate a  documentelor, arhivarea documentelor 

create şi intrate în unitatea de învăţământ, referitoare la situaţia şcolară a elevilor şi a statelor de funcţii 

pentru personalul unităţii; 

8. 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; 

9. selecţionarea, evidenţa şi depunerea documentelor şcolare la  Arhivele Naţionale, după expirarea 

termenelor de păstrare, stabilite prin "Indicatorul termenelor de păstrare", aprobat prin ordin al ministrului 

educaţiei naţionale; 

10. păstrarea şi aplicarea sigiliului unităţii şcolare, în urma  împuternicirii, în acest sens, prin decizie emisă 

de director, pe documentele avizate şi semnate de persoanele competente; procurarea, deţinerea şi folosirea 

sigiliilor se realizează în conformitate cu reglementările stabilite prin ordinul ministrului educaţiei naţionale; 

11. întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor;  

12. asigurarea asistenţei tehnice pentru emiterea/adoptarea actelor de  autoritate, pentru încheierea 

contractelor sau a altor acte juridice care dau naştere, modifică sau sting raporturile juridice dintre şcoală şi 

angajaţi, părinţi sau alte persoane fizice sau juridice; 

13. întocmirea, la solicitarea directorului, a statelor de personal pentru toţi angajaţii unităţii de învăţământ; 

14.  întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii de învăţământ; 

15. calcularea drepturilor salariale sau de altă natură; 

16.  gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ; 

17.  întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la  nivelul compartimentului, în 

conformitate cu prevederile legale; 

18.  păstrarea legăturii cu toate compartimentele de specialitate din  cadrul inspectoratului şcolar, din 

cadrul autorităţilor administraţiei publice locale sau din cadrul altor instituţii şi autorităţi competente în 

soluţionarea problemelor specifice; 



19. rezolvarea oricăror altor probleme care, potrivit actelor normative  în vigoare, contractelor colective de 

muncă aplicabile, hotărârilor consiliului de administraţie sau deciziilor directorului, sunt stabilite în sarcina 

sa. 

20. Secretarul şef/Secretarul unităţii de învăţământ pune la dispoziţia  cadrelor didactice condica de 

prezenţă, fiind responsabil cu siguranţa acesteia. 

21. Secretarul şef/Secretarul răspunde de integritatea şi securitatea  cataloagelor. La sfârşitul orelor de curs 

secretarul verifică, împreună cu profesorul de serviciu, consemnând într-un proces-verbal, existenţa tuturor 

cataloagelor. 

22. În perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se păstrează la secretariat. 

23. 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. 

Art. 32 

b. Serviciul de contabilitate  

Compartimentul financiar are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale:   

a) desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii şcolare, în conformitate cu dispoziţiile legale în 

vigoare;   

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; 

d) 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 şi a consiliului profesoral cu privire la execuţia 

bugetară;   

e) organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor;   

f) consemnarea în documente justificative a oricărei operaţii care  afectează patrimoniul unităţii de 

învăţământ şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor justificative, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare; 

e) efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, în situaţiile  prevăzute de lege şi ori de câte ori 

consiliul de administraţie consideră necesar; 

h) întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-contabil;   

a. îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ  faţă de bugetul de stat, bugetul 

asigurărilor sociale de stat, bugetul local şi faţă de terţi; 

j) implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informatic;   

k) avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de  hotărâri ale consiliului de administraţie, 

respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau patrimoniul unităţii; 

l) asigurarea şi gestionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim special;   

m) 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; 

n) exercitarea oricăror atribuţii şi responsabilităţi, prevăzute de  legislaţia în vigoare, de contractele 

colective de muncă aplicabile sau stabilite de către director sau de către consiliul de administraţie. 

Art.33  

a. Bibliotecarul este subordonat directorului unităţii de învăţământ. 

1. Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, asigură funcţionarea acesteia şi este interesat de 

completarea raţională a fondului de publicaţii.  

2. îndrumă lectura şi studiul şi ajută la elaborarea lucrărilor elevilor, punând la dispoziţia acestora 

instrumente de informare, respectiv fişiere, cataloage, liste bibliografice etc., care să le înlesnească o 

orientare rapidă în colecţiile bibliotecii;  

3. sprijină informarea şi documentarea rapidă a personalului didactic;  

4. participă la toate cursurile specifice de formare continuă.  

5. organizează sau participă la organizarea de acţiuni specifice: lansare de carte, întâlniri literare, 

simpozioane, vitrine şi expoziţii de cărţi, standuri de noutăţi sau de colecţii de cărţi, prezentări de manuale 

opţionale etc 

Art. 34 



3. Serviciul de administraţie  
Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale:   

a) gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ;   

b) realizarea reparaţiilor şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare, curăţenie şi gospodărire a unităţii de 

învăţământ;   

c) asigurarea întreţinerii terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico - materiale;   

d) realizarea demersurilor necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a unităţii de învăţământ;   

e) recepţionarea bunurilor, serviciilor şi a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul unităţii de 

învăţământ;   

f) înregistrarea, pe baza aprobării factorilor competenţi, a  modificărilor produse cu privire la existenţa, 

utilizarea şi mişcarea bunurilor din inventar şi prezenţa actelor corespunzătoare compartimentului financiar-

contabil, pentru a fi operate în evidenţele şi situaţiile contabile; 

g) ţinerea evidenţei consumului de materiale aprobate de factorii de conducere, cu justificările 

corespunzătoare;   

h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea  unităţii de învăţământ, pe linia securităţii şi 

sănătăţii în muncă, a situaţiilor de urgenţă şi a normelor P.S.I.; 

i) întocmirea proiectului anual de achiziţii cu privire la capitolul  bunuri şi servicii şi a documentaţiilor de 

atribuire a contractelor, împreună cu compartimentul de achiziţii publice; 

j) întocmirea documentaţiei pentru organizarea licitaţiilor şi  monitorizarea executării contractelor de 

închiriere încheiate de unitatea de învăţământ cu persoane fizice sau juridice; 

k.Reguli privind derularea Programului ,,Cornul si laptele” 

1. Prezentul regulament asigura cadrul organizatoric pentru distribuirea in scoala a produselor lactate si de 

panificatie in conformitate cu OUG nr. 96/2002 (actualizata pana la data de 26 septembrie 2006) 

2. Normele se adreseaza elevilor scolii noastre, beneficiari ai prevederilor OUG nr. 96/2002; 

3. Potrivit OUG nr. 96/2002 se acorda gratuit elevilor ciclului primar si gimnazial din invatamantul de stat 

produse lactate si de panificatie in limita unei valori zilnice; 

4. Invatatorii si dirigintii vor stabili responsabilitati la nivelul fiecarei clase, cu privire la distribuirea, 

returnarea produselor alimentare; 

5. Depozitarea produselor alimentare se face departe de cosul de gunoi, niciodata pe podeaua salii de clasa; 

6. Inainte de consumarea produselor, elevii trebuie sa-si spele mainile; 

7. Distribuirea produselor se face de catre elevii de serviciu, in prima pauza de la primirea lor, sub 

supravegherea cadrului didactic al clasei; 

8. Elevii pot opta pentru consumarea ambelor produse, numai al unuia sau niciunuia; 

9. Produsele neluate pentru consumare, precum si cele ce revin elevilor absenti vor ramane in cutia de 

distributie si restituite la magazia scolii, daca nu le solicita in mod expres alt elev din clasa respectiva; 

10. Toti elevii au obligatia sa depuna ambalajele produselor consumate in clasa, la cosul de gunoi; 

11. Elevii de serviciu din clasa au datoria sa se spele pe maini dupa descarcarea ambalajelor la tomberon; 

12. Cutia cu care au fost transportate produsele sa fie dusa de catre elevii responasabili la magazie; 

13. Fiecare elev este responsabil de depozitarea produselor dupa ce le-a preluat de la elevii de serviciu din 

clasa; 

14. La inchiderea cursurilor, elevii de serviciu din clasa verifica pupitrele si depun la cosul de gunoi resturile 

produselor alimentare gasite; 

15. Orice actiune de folosire a produselor alimentare in alte scopuri (aruncarea prin clasa, peste geam, in 

curte, degradarea intentionata, violenta fizica, etc)este sanctionata in functia de gravitatea faptei, cu 

observatie verbala, mustrare in fata colectivului clasei, mustrare in fata elevilor scolii, discutarea cu parintii a 

faptelor, scaderea notei la purtare cu un punct; 

16. Insusirea fara drept a produselor si folosirea lor in alte scopuri este sanctionata cu afisarea unei caricaturi 

reperzentative la gazeta clase si a scolii sau cu scaderea notei la purtare cu un punct; 

17. Invatatorii/dirigintii au obligatia sa aduca la cunostinta elevilor si parintilor regulile privind derularea 

Programului ,,Cornul si laptele” 

Art. 35 

a. Personalul nedidactic este obligat să respecte următoarele reguli de disciplină la locul de muncă: 

1. să respecte orele de prezentare şi de plecare la/de la locul de muncă, semnând condica de prezenţă; 



2. să folosească integral şi eficient timpul de lucru stabilit, dovedind responsabilitate în efectuarea sarcinilor 

de serviciu prevăzute în Contractul de muncă; 

3. să nu părăsească locul de muncă în timpul programului fără aprobarea şefului ierarhic; 

4. să nu efectueze în spaţiul şcolar şi cu mijloacele instituţiei şcolare lucrări care nu au legătură cu sarcinile 

de muncă şi cu activitatea şcolii; 

5. să nu săvârşescă acţiuni care pun în pericol integritatea bunurilor şcolii; 

6. să nu comită şi să nu incite  la acte care ar putea tulbura buna desfăşurare a activităţii şcolii; 

7. să nu folosească în interes personal şi să nu înstrăineze bunurile din patrimoniu şcolii; 

8. să nu se prezinte la program în stare de ebrietate, să nu introducă şi să nu consume băuturi alcoolice în 

incinta şcolii; 

9. în caz de îmbolnăvire, este obligat să anunţe, în cel mai scurt timp şi prin  

orice mijloace, conducerea unităţii în legătură cu boala survenită şi numărul de zile în  

care va absenta de la serviciu, pentru a se lua măsurile de redistribuire a atribuţiilor; 

10. la revenirea la locul de muncă, salariatul este obligat să depună certificatul de boală, pentru zilele în care 

a absentat; 

11. în situaţia concediilor medicale ce depăşesc 30 de zile, salariatul în cauză va depune personal sau printr-

un membru al familiei certificatul medical, în vederea  

calculării şi plăţii drepturilor băneşti prevăzute de lege; 

12. conducertea şcolii va lua măsuri de verificare, prin compartimentul de personal şi cu sprijinul 

sindicatului, a modului în care salariatul respectă prescripţiile medicale recomandate de medic în perioada 

concediului medical, precum şi cu privire la corectitudinea obţinerii certificatului medical; 

13. în cadrul relaţiilor ierarhice, are obligaţia de a îndeplini la termen şi în bune condiţii sarcinile de serviciu 

şi dispoziţiile legale ale conducerii şcolii, să se supună controlului exercitat de acesta; 

14. salariaţii vor promova relaţii de colaborare cu colegii de serviciu, având un coportament adecvat, 

colegial, evitând crearea de stări conflictuale; 

b. Încălcarea dispoziţiilor cuprinse în prezentul capitol: 

1. constituie abateri de la normele de disciplină a muncii; 

2. se sancţionează potrivit prezentului regulament şi normelor legale în vigoare; 

3. În situaţia în care, prin încălcarea normelor cuprinse în prezentul capitol, a  determinat producerea de 

pagube materiale sau s-a încălcat legea penală, salariaţii în cauză vor răspunde material, civil sau penal, după 

caz. 

c. Pentru abaterile disciplinare prevăzute de articolul 1 al prezentului capitol, personalului nedidactic i se 

pot aplica sancţiunile prevăzute de art. 264, al.1 din Codul Muncii, după cum urmează: 

1. avertisment scris; 

2. suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă care nu poate depăşi 10 zile lucrătoare; 

3. retrogradarea din funcţie cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, 

pentru o perioadă ce nu poate depăşi 60 de zile; 

4. reducerea salariului de bază pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%; 

5. desfacerea disciplinară a Contractului de muncă; 

d. Definirea sancţiunilor prevăzute de Art. 21.c al prezentului Regulament este următoarea: 

1. avertismentul scris constă în atenţionarea salariatului care a comis o abatere de mai mică gravitate, cu 

privire la abaterea săvârşită şi punerea în vedere ca în cazul unei alte abateri va fi aplicată o sancţiune mai 

gravă; 

2. suspendarea contractului colectiv de muncă pe o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile 

lucrătoare constituie sancţiunea care se aplică salariatului în cazul repetării  

abaterilor sau săvârşirea cu intenţie a unei abateri mai grave; contractul colectiv de muncă se suspendă din 

iniţiativa Consiliului de administraţie, iar pe perioada de suspendare salariatul nu beneficiază de drepturile 

prevăzute în contract; 

3. retrogradarea din funcţie reprezinră sancţiunea aplicabilă salariatului care nu este la prima abatere şi 

săvârşeşte cu intenţie o faptă sau fapte care prejudiciază activitatea instituţiei; 

4. reducerea salariului cu 5-10% pe o perioadă de 1-3 luni se aplică salariatului care a săvârşit abateri grave 

şi repetate, pentru care a mai fost sancţionat şi care au produs prejudicii materiale sau care au afectat grav 

imaginea şcolii; fiind penultima sancţiune înainte de desfacerea contractului de muncă, aplicarea acestei 



sancţiuni se face cu considerarea faptului că încă este posibilă îndreptarea atitudinii persoanei care a fost 

sancţionată; 

5. desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă reprezintă sancţiunea maximă ce poate fi 

aplicată atât pentru săvârşirea cu intenţie a unei abateri deosebit de grave, cât şi pentru încălcarea repetată a 

obligaţiilor salariatului, de natură a perturba ordinea şi activitatea în instituţie; 

e. Sancţiunile prevăzute în Art.3 se aplică de către conducerea şcolii în raport cu  

gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele: 

1. împrejurarea în care fapta a fost săvârşită; 

2. gradul de vinovăţie a salariatului; 

3. consecinţele abaterii disciplinare; 

4. comportarea generală în serviciu a salariatului; 

5. eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de catre salariat; 

f. Se stabileşte procedura constatării şi sancţionării abaterilor disciplinare ale personalului 

didactic/nedidactic, după cum urmează: 

1. şeful ierarhic direct constată săvârşirea abaterii disciplinare, apreziază gravitatea faptei şi solicită 

salariatului în cauză explicaţii scrise; 

2. în situaţia în care salariatul este la prima abatere, iar fapta săvârşită nu este de gravitate deosebită, 

propune directorului şcolii sancţionarea celui în cauză cu avertisment scris; 

3. în cazul în care abaterile sunt repatate şi gravitatea acestora este deosebită, şeful direct al salariatului 

sesizează conducerea şcolii pentru declanşarea procedurii de constatare şi sancţionare a persoanei vinovate; 

4. la primirea sesizării, conducerea şcolii stabileşte o comisie care va efectua cercetarea disciplinară 

prealabilă, înştiinţând, în acelaşi timp, conducerea sindicatului; 

5. comisia împuternicită să efectueze procedura disciplinară va convoca în scris salariatul asupra căruia se 

efectuează cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii; această convocare va fi trimisă 

spre ştiinţă şi sindicatului, pentru a putea desemna un reprezentant care să asiste la cercetarea prealabilă; 

6. la data stabilită , comisia va prezenta salariatului faptele de care este acuzat şi îi va solicita să îşi prezinte 

verbal şi în scris susţinerile şi apărările; în tot timpul cercetării prealabile, reprezentantul sindicatului va 

putea face intervenţii pentru clarificarea tuturor aspectelor şi pentru apărarea drepturilor salariatului în cauză; 

7. desfăşurarea procedurii de cercetare prealabilă va fi consemnată într-un raport pe care comisia îl 

întocmeşte şi în care vor fi cuprinse procedura parcursă, susţinerile salariatului, intervenţiile reprezentantului 

sindicatului, concluziile la care s-a ajuns şisancţiunea propusă; 

8. raportul însoţit de nota explicativă şi susţinerile scrise ale salariatului va fi prezentat conducerii şcolii, în 

vederea aplicării sancţiunii; 

9. sub sancţiunea nulităţii absolute, în ordinul de stabilire a sancţiunii se vor cuprinde în mod obligatoriu: 

o descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 

o precizarea prevederilor Regulamantului de ordine interioară, din Contractul colectiv de muncă ce au fost 

încălcate de salariat; 

o motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare 

prealabile sau motevele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 267, al 3 din Codul muncii, nu a fost 

efectuată cercetarea; 

o temeiul de drept în baza căruia se aplică sancţiunea; 

o termenul în care ordinul de aplicare a sancţiunii poate fi contestat şi instanţa competentă la care 

sancţiunea poate fi contestată; 

10. ordinul de aplicare a sancţiunii se comunică salariatului în cel mult  5 zile calendaristice de la data 

emiterii şi produce efecte de la data comunicării; comunicarea se predă salariatului cu semnătură de primire, 

iar în caz de refuz al primirii se trimite prin scrisoare recomandată la domiciliu sau reşedinţa comunicată de 

acesta; 

11. împotriva sancţiunii aplicate, persoana în cauză poate face plângere conducerii şcolii; în situaţia în care 

salariatul nu este mulţumit de răspunsul primit, se poate adresa instanţei de judecată; procedura prevăzută la 

acest aliniat trebuie realizată în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei de sancţionare; 

12. neprezentarea salariatului convocat pentru cercetarea disciplinară prealabilă, fără un mativ obiectiv, cât 

şi refuzul de formula şi susţine apărările în favoarea sa, dă dreptul conducerii şcolii de a aplica sancţiunea 

numai pe baza propunerilor şefului ierarhic, fără cercetarea disciplinară prealabilă; 



g.procedura de soluționare a cererilor sau a reclamațiilor individuale ale salariaților  

1. Orice cerere sau reclamaţie venită din partea unui salariat are caracter confidenţial şi trebuie transmisă în 

scris către departamentul/biroul căruia i se adresează. Cererile sau reclamaţiile verbale sunt nule. 

2. Constituie cerere orice solicitare care vizează obţinerea de informaţii cu caracter personal, obţinerea de 

materiale şi instrumente care facilitează desfăşurarea activităţii în firmă, obţinerea de resurse materiale 

(imprumuturi, deconturi), obţinerea de mijloace de transport care să faciliteze desfăşurarea activităţii în 

firmă, etc. 

3.În cadrul unității de învățământ, cererile pot fi adresate următoarelor departamente: 

a) Compartimenrul administrativ: cereri referitoare la necesarul de consumabile pentru angajaţi, solicitări de 

aparatură şi echipamente pentru activitatea didactică, solicitări de mobilier; 

b) Director: cereri referitoare la angajare, efectuarea concediului, adeverinţe de salariat; solicitarea de maşini 

pentru deplasarea în interesul serviciului; alocarea de combustibil, alocarea de materiale necesare 

desfăşurării normale a procesului didactic; 

c) Departamentul financiar: cereri referitoare la deconturi, acordări de împrumuturi, avansuri, efectuarea 

diverselor plăţi; 

4.Fără a avea un caracter limitativ reclamaţiile venite din partea unui salariat pot fi împărţite în: 

a) reclamaţii referitoare la încălcarea anumitor drepturi prevăzute de lege; 

b) problemele privind condiţiile de muncă sau sarcinile trasate; 

c) conflictele apărute în procesul de muncă; 

5. Petiţiile adresate conducerii şcolii 

a.vor fi înregistrate în Registrul cu intrări-ieşiri aflat la secretariat, de îndată ce sunt primite; se va înmâna 

petentului dovada primirii şi înregistrării; 

b.conducerea şcolii va desemna o comisie competentă care are obligaţia să anlizeze conţinutul petiţiilor, să 

verifice, veridicitatea susţinerilor şi legalitatea solicitărilor şi să întocmească un referat cu cele constatate şi 

cu propunerile de soluţionare; 

c.pe baza constatărilor, comisia va prezenta Consiliului de administraţie constatările şi răspunsul ce urmează 

a fi înaintat petentului, motivat din punct de vedere al normelor legale în domeniu; 

d.procedura de primire, înregistrare, cercetare şi comunicarea răspunsului trebuie să se încadreze în termen 

de 30 de zile, termen prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 27 din 30.01.2002. 

e.petiţiile anonime şi cele care nu au datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi vor fi 

clasate. 

6.În cadrul unității, reclamaţiile de orice natură vor fi adresate directorului 

7.Cererile /reclamaţiile vor fi soluţionate în maxim 30 zile lucrătoare de către conducerea departamentului 

căruia i-a fost adresată. 

h. Modalităţi de aplicare a altor dispoziţii legale si contractuale specifice 

Pentru asigurarea aplicării tuturor dispoziţiilor legale în domeniul relaţiilor de muncă la nivelul instituţiei 

funcţionează următoarele principii: 

a) Permanenta informare a conducerii despre apariţiile sau modificările cadrului legal în domeniul relaţiilor 

de muncă; 

b) Imediata informare, sub semnătură de luare la cunostinţă, a salariaţilor despre noile reglementări în 

domeniul relaţiilor de muncă si mai ales a sancţiunilor specifice; 

c) Imediata aplicare a normelor legale ce implică modificări ale regimului relaţiilor de muncă la nivelul 

unității; 

d) Însusirea si aplicarea tuturor normelor legale incidente faţă de specificul activităţii unității. 

i. criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților 

1.  Evaluarea profesională a salariaților se va realiza pe baza criteriilor din Fișa de evaluare a activității 

personalului didactic. 

2. Evaluarea personalului nedidactic se face la sfârșitul anului calendaristic.  

 

Elevii 

Art.36 

Drepturile elevilor  



1. Învăţământul preuniversitar este centrat pe elev. Elevii, ca membri ai comunităţii şcolare, beneficiază 

de toate drepturile şi îndeplinesc toate îndatoririle pe care le au în calitate de elevi si cetăţeni.Toate 

deciziile majore sunt luate prin consultarea reprezentanţilor elevilor, respectiv a Consiliului Naţional al 

Elevilor şi a altor organisme reprezentative ale elevilor, precum şi prin consultarea obligatorie a 

reprezentanţilor federaţiilor sindicale, a beneficiarilor secundari şi terţiari, respectiv a structurilor 

asociative reprezentative ale părinţilor, a reprezentanţilor mediului de afaceri, a autorităţilor 

administraţiei publice locale şi a societăţii civile. 

2. Elevii fac parte din comunitatea şcolară. Dobândirea calităţii de elev al şcolii se face la solicitarea 

scrisă a părinţilor sau tutorilor legali. La înscrierea în ciclul gimnazial, continuitatea studiului limbilor 

moderne se asigură în funcţie de oferta educaţională a şcolii. 

 Sunt şcolarizați în învăţământul primar şi gimnazial, cu prioritate, în limita planului de şcolarizare 

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

tutorele sau susţinătorul legal are dreptul de a solicita şcolarizarea copilului la o altă unitate şcolară cu 

clase de învăţământ primar sau gimnazial, decât cea la care domiciliul său este arondat. Înscrierea se face 

în urma unei solicitări scrise din partea părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal şi se aprobă de către 

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

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

învăţământ respective. Prin excepţie, înscrierea în clasa pregătitoare se face conform metodologiei 

specifice, elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale. Încetarea exercitării calităţii de elev se realizează 

conform art.150 al Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

la absolvirea studiilor sau în condiţiile de abandon şcolar. 

3. Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnităţii şi personalităţii proprii. 

4. Elevii au dreptul la protecţia datelor personale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege. 

5. Elevii au dreptul să îşi desfăşoare activitatea in spaţii care respectă normele de igienă şcolară, de protecţie 

a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ; 

Art. 37 

Drepturi educaţionale 

1) accesul gratuit la educaţie. Elevii au dreptul garantat la un învăţământ echitabil în ceea ce priveşte 

înscrierea, parcurgerea şi finalizarea studiilor, în funcţie de parcursul şcolar pentru care au optat corespunzător 

intereselor, pregătirii şi competenţelor lor; 

2) dreptul de a beneficia de o educaţie de calitate în unitatea de învăţământ, prin aplicarea corectă a 

planurilor-cadru de învăţământ, parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin utilizarea, de către cadrele 

didactice, a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi dezvoltării competenţelor cheie şi a 

atingerii obiectivelor educaţionale stabilite. 

3) dreptul de a fi consultaţi şi de a-şi exprima opţiunea pentru disciplinele din curriculumul la decizia şcolii, 

aflate în oferta educaţională a unităţii de învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale 

elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale/partenerilor economici; 

4) dreptul de a beneficia de şcolarizare în limba maternă, în condiţiile legii; 

5) dreptul de a studia o limbă de circulaţie internaţională, în regim bilingv, în conformitate cu Legea Educaţiei 

Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

6) dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului didactic, 

nedidactic şi din partea altor elevi din cadrul unităţii de învăţământ. Unitatea de învăţământ se va asigura că 

niciun elev nu este supus discriminării sau hărţuirii pe criterii de rasă, etnie, limbă, religie, sex, convingeri, 

dizabilităţi, naţionalitate, cetăţenie, vârstă, orientare sexuală, stare civilă, cazier, tip de familie, situaţie socio-

economică, probleme medicale, capacitate intelectuală sau alte criterii cu potenţial discriminatoriu; 

7) dreptul de a beneficia de manuale şcolare gratuite; 

8) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere şcolară, profesională şi psihologică, 

conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ preuniversitar, fiindu-le 

asigurată cel puţin o oră de consiliere psihopedagogică pe an; 

9) dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obţinute prin activităţile de cercetare-dezvoltare, 

creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare şi a eventualelor contracte dintre părţi; 



10) dreptul de a beneficia de susţinerea statului, pentru elevii cu nevoi sociale, precum şi pentru elevii cu 

cerinţe educaţionale speciale, conform prevederilor legale în vigoare; 

11) Copiii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, au aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi 

elevi. 

12) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, pot beneficia de suport 

educaţional prin cadre didactice de sprijin şi itinerante, conform legislaţiei în vigoare; 

13) Includerea beneficiarilor primari ai educaţiei în clase cu cerinţe educaţionale speciale, în urma 

diagnosticării abuzive pe diverse criterii (rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, apartenenţă la o categorie 

defavorizată), se sancţionează conform prevederilor legale; 

14) Elevii cu nevoi speciale se bucură de protecţia legii, care trebuie cunoscută de întreg personalul din şcoală. 

15) Personalul instituţiei are obligaţia să cunoască nevoile speciale ale elevilor atât sub aspect medical cât şi 

sub celelalte aspecte (aspectul fizic, inteligenţa, situaţia familială).  

16) Relaţiile cu elevii se bazează pe respect reciproc, pe înţelegerea cerinţelor elevilor cu nevoi speciale.  

17) Cadrele didactice poartă discuţii individuale cu fiecare elev cu nevoi speciale, urmărind să realizeze 

convingeri. 

18)  În funcţie de încadrarea şi postul ocupat, personalul instituţiei va urmări să realizeze la elevi cu nevoi 

speciale următoarele deprinderi:  

a. cunoaşterea normelor elementare de convieţuire în colectivitate;  

b. realizarea igienei personale;  

c. păstrarea şi realizarea igienei personale;  

d. modul de folosire şi utilizare a lenjeriei şi îmbrăcămintei corporale;  

e. modul de adresare către terţi;  

19) Este interzisă aplicarea unor pedepse corporale, psihice sau de orice altă natură care afectează viaţa 

elevilor cu nevoi speciale.  

20) Personalul instituţiei va conlucra şi cu părinţii.  

21) Personalul va informa responsabilii de compartimente privind activitatea elevilor, care, la rândul lor 

vor, informa conducerea instituţiei.  

22) Personalul va milita să realizeze şi să dezvolte relaţii normale de convieţuire între elevi. 

23) dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă;  

24) La sfârşitul clasei întâi elevii nu pot fi lăsaţi repetenţi. Elevii care, la încheierea clasei întâi, au 

manifestat dificultăţi de învăţare, menţionate în raportul de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoţionale, 

cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor faţă de învăţare, 

vor rămâne în colectivele în care au învăţat şi vor intra într-un program de remediere/recuperare şcolară, pe 

parcursul anului şcolar următor realizat de învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar, 

împreună cu un specialist de la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională /Centrul Municipiului 

Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională. 

25) În învăţământul primar, la clasele I- a IV-a, în cel secundar, elevii vor avea la fiecare 

disciplină/modul, cu excepţia celor preponderent practice, cel puţin o evaluare prin lucrare scrisă pe 

semestru. 

26) Numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, 

exclusiv nota de la lucrarea scrisă semestrială (teză), după caz, trebuie să fie cel puţin egal cu numărul 

săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învăţământ. Fac excepţie disciplinele cu o oră de curs pe 

săptămână, la care numărul minim de calificative/note este de două. 

27) dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise; 

28) În vederea exercitării dreptului de a contesta rezultatele evaluării la lucrările scrise, elevul sau, 

după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului, poate acţiona, astfel: 

29) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal solicită, oral, cadrului didactic să 

justifice rezultatul evaluării, în prezenţa elevului şi a părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal, în termen 

de maximum 5 zile de la comunicare. 

30) în situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, 

elevul, părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, conducerii unităţii de învăţământ, 

reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice. 



31) Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul desemnează alte două cadre didactice de 

specialitate din unitatea de învăţământ preuniversitar, care nu predau la clasa respectivă şi care 

reevaluează lucrarea scrisă. 

32) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la pct. c) este nota rezultată în 

urma reevaluării. în cazul învăţământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de către cele două 

cadre didactice. 

33) în cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă şi nota 

acordată în urma reevaluării este mai mică de un punct, contestaţia este respinsă şi nota acordată iniţial 

rămâne neschimbată. în cazul în care diferenţa dintre nota iniţială şi nota acordată în urma reevaluării este 

de cel puţin 1 punct, contestaţia este acceptată.  

34) în cazul acceptării contestaţiei, directorul anulează nota obţinută în urma evaluării iniţiale. 

Directorul trece nota acordată în urma contestaţiei, autentifică schimbarea prin semnătură şi aplică 

ştampila unităţii de învăţământ. 

35) Calificativul sau nota obţinută în urma contestaţiei rămâne definitiv/definitivă. 

36) în situaţia în care în unitatea de învăţământ preuniversitar nu există alţi 

învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar sau profesori de specialitate care să nu predea la 

clasa respectivă, pot fi desemnaţi, de către inspectoratul şcolar, cadre didactice din învăţământul primar 

sau profesori de specialitate din alte unităţi de învăţământ. 

37) dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia şcolii, în vederea obţinerii de 

trasee flexibile de învăţare. 

38) Dreptul de a participa la cursurile opţionale organizate pe grupe / clase de elevi formate special 

în acest sens, în baza deciziei Consiliului de Administraţie, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare; 

39) dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a unităţii de învăţământ, inclusiv acces la 

biblioteci, săli şi spaţii de sport, computere conectate la Internet, precum şi la alte resurse necesare 

realizării activităţilor şi proiectelor şcolare în afara programului şcolar, în limitele resurselor umane şi 

materiale disponibile. Unitatea de învăţământ va asigura în limita resurselor disponibile, accesul gratuit la 

materiale necesare realizării sarcinilor şcolare ale elevilor, în timpul programului de funcţionare. 

40) dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea drepturilor şi 

libertăţilor celorlalţi participanţi. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa 

particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine. Nu se consideră libertate de expresie, 

următoarele manifestări: comportamentul jignitor faţă de personalul din unitatea şcolară, utilizarea 

invectivelor, limbajului trivial, alte manifestări ce încalcă normele de moralitate; 

41) dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un număr maxim de şapte ore pe zi, 

cu excepţia orelor prevăzute pentru studiul limbii materne, a istoriei şi tradiţiei minorităţilor naţionale şi a 

învăţământului bilingv, conform legii; 

42) dreptul de a primi informaţii cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului semestru; 

43) dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare; 

44) dreptul de a învăţa în săli adaptate particularităţilor de vârstă şi nevoilor de învăţare, şi cu un 

număr adecvat de elevi şi cadre didactice, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

45) dreptul de a participa, fără nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă, fără a fi obligaţi de 

cadre didactice sau de conducerea unităţii de învăţământ, la concursuri şcolare, olimpiade şi alte activităţi 

extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ preuniversitar sau de către terţi, în palatele şi cluburile 

elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi în unităţile conexe inspectoratelor şcolare 

judeţene, în cluburile şi în asociaţiile sportive şcolare, cu respectarea prevederilor regulamentelor de 

funcţionare ale acestora; Elevii vor participa la programele şi activităţile incluse în programa şcolară; 

46) elevii calificaţi la faza judeţeană şi naţională ale olimpiadelor şcolare, în vederea pregătirii 

intensive, pot fi scutiţi de frecvenţă cu acordul profesorilor clasei şi al direcţiunii în conformitate cu un 

program aprobat de direcţiune. Aceştia au însă obligaţia de a recupera individual materia predată. 

47) elevii ce se încadrează la alineatul anterior nu vor fi examinaţi scris sau oral în prima săptămână de 

la revenirea la cursuri. 



48) dreptul de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile şcolare şi 

extraşcolare, în limita resurselor disponibile; 

49) dreptul de a avea acces, la actele şcolare proprii ce stau la baza situaţiei şcolare; 

50) dreptul de a opta, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le vor urma şi să aleagă 

parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor; 

51) dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în acord cu particularităţile de 

vârstă şi cu cele individuale. Elevii cu performanţe şcolare deosebite pot promova 2 ani de studii într-un an 

şcolar. Avizul de înscriere aparţine consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, pe 

baza unei metodologii privind promovarea a doi ani de studii într-un an şcolar, aprobată prin ordin al 

ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice; 

52) dreptul de şcolarizare la domiciliu sau în unităţi complexe de asistenţă medicală, de tip spital, în 

conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilităţi, respectiv 

pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au afecţiuni pentru care sunt spitalizaţi pe o perioadă mai 

mare de 4 săptămâni;  

53) dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin fişe anonime. 

Acestea vor fi completate la clasă şi predate cadrelor didactice în vederea identificării celor mai eficiente 

metode didactice.  

54) dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării acestora,  

55) dreptul de a întrerupe / relua studiile şi de a beneficia de transfer intre tipurile de invăţământ, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare;  

56) În situaţia în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumulează absenţe urmare a 

unor probleme de sănătate sau se observă, din cauza înscrierii anticipate din punct de vedere al vârstei, 

manifestări de oboseală sau de neadaptare şcolară, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali pot depune la 

unitatea de învăţământ o solicitare de retragere a copilului în vederea reînscrierii în clasa pregătitoare, 

respectiv în clasa I în următorul an şcolar. 

57) În situaţia solicitării de retragere menţionate la alin. (2),  unităţile de învăţământ vor consilia 

părinţii, tutorii sau susţinătorii legali privind nevoia de a lua decizii în interesul educaţional al elevului şi îi 

vor informa că solicitarea nu poate fi soluţionată decât în situaţia în care evaluarea dezvoltării psihosomatice 

atestă necesitatea reînscrierii în clasa pregătitoare. Evaluarea dezvoltării psihosomatice a elevilor se 

efectuează sub coordonarea Centrului judeţean/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională. 

58) Transferul elevilor se poate efectua şi în timpul semestrelor, pentru situaţii speciale şi anume: 

motive de sănătate, situaţii speciale familiale, materiale, copii abandonaţi sau fără părinţi; 

59) dreptul de a avea condiţii de acces de studiu şi evaluare adaptate dizabilităţilor, problemelor 

medicale sau tulburărilor specifice de invăţare, în condiţiile legii;  

60) dreptul de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul unităţii de 

învăţământ. 

61) dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţă, doar în cazul în care nu sunt prezenţi la ora de curs. 

Este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie.  

62) când există suspiciuni bazate pe motive serioase, că un certificat medical a fost obţinut prin fraudă, 

acesta nu va fi luat in considerare; se va analiza cazul în consiliul clasei; 

63) absenţele elevilor care pleacă de la şcoală în timpul programului sunt considerate în mod automat 

nemotivate, dacă elevul, înainte de plecare, n-a obţinut acordul dirigintelui (în absenţa acestuia a unuia dintre 

directori) şi a profesorilor care au anunţat lucrări scrise pentru ziua respectivă; 

64) elevii care in timpul cursurilor sunt depistaţi în baruri sau în săli de internet vor avea nota scăzuta la 

purtare cu un punct (chiar daca au scutire pentru ziua respectivă), întrucât aduc prejudicii imaginii şcolii; 

65) evidenţierea prezenţei se face la începutul fiecărei ore de curs de către profesori, care consemnează 

în catalog absenţele. În cazuri bine motivate, elevii care întârzie pot cere permisiunea cadrului didactic să 

participe la oră, acesta putând motiva absenţa până la sfârşitul orei. 

66) se interzice cadrelor didactice eliminarea elevilor de la orele de curs. 

67) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt: adeverinţă  eliberată de medicul 

cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă sau certificat medical 

eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul a fost internat, cererea scrisă a părintelui, tutorelui sau 

susţinătorului legal al elevului, adresată învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul 



primar/profesorului diriginte al clasei. Numărul absenţelor care pot fi motivate, fără documente medicale, 

doar pe baza cererilor părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, nu poate depăşi 3 zile pe semestru, iar 

cererile respective trebuie avizate de către directorul unităţii de învăţământ. Toate adeverinţele medicale 

trebuie să aibă viza cabinetului, care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor. 

68) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi  prezentate în termen de maximum 7 zile 

de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru 

învăţământul primar/profesorul diriginte, pe tot parcursul anului şcolar. 

69) Nerespectarea termenului atrage, de regulă, declararea absenţelor ca nemotivate.   

70) Directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la olimpiadele 

şcolare naţionale, internaţionale, la concursurile profesionale, la nivel local, regional şi naţional, la cererea 

scrisă a profesorilor îndrumători/însoţitori. 

71) 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. 

72) Şeful clasei este ales de către colegii de clasă dintre elevii cu un comportament exemplar şi cu o 

situaţie bună la învăţătură, în urma consultării colectivului de elevi al clasei.  

73) În absenţa şefului clasei, dirigintele numeşte operativ un înlocuitor al acestuia. 

74) Atribuţiile şefului clasei sunt: 

-Veghează asupra păstrării ordinii în clasă pe durata pauzei sau în lipsa  profesorului din clasă. 

-Atrage atenţia elevilor care au un comportament necuviincios faţa de colegi, deteriorează bunurile din 

sala de clasă şi aduce la cunoştinţa dirigintelui aceste abateri. 

-Controlează la începutul programului zilnic starea bunurilor care aparţin clasei şi sesizează, 

învăţătorul/dirigintele sau conducerii şcolii neregulile constatate. 

-Informează profesorii clasei, dirigintele sau conducerea şcolii despre doleanţele, propunerile, iniţiativele 

sau nemulţumirile colectivului de elevi 

-Coordonează activitatea elevilor de serviciu pe clasă. 

-Este membru în Consiliul clasei 

-Este membru in Consiliul reprezentativ al elevilor. 

Art. 38 

Drepturi de asociere şi de exprimare 

Elevii beneficiază de următoarele drepturi de asociere: 

a) dreptul de a forma, adera şi participa la grupuri, organizaţii, structuri sau mişcări care promovează 

interesele elevilor, inclusiv la grupuri şi organizaţii non-formale, economice, sociale, recreaţionale, culturale 

sau altele asemenea, în condiţiile legii; 

b) dreptul la protest, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, fără perturbarea orelor de curs;; 

c) dreptul la reuniune, în afara orarului zilnic. Activităţile pot fi organizate în unitatea de învăţământ 

preuniversitar, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea consiliului de administraţie. Exercitarea 

dreptului la reuniune nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi care sunt necesare 

într-o societate democratică, în interesul siguranţei naţionale, al ordinii publice, pentru a proteja sănătatea şi 

moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora; 

d) dreptul de a participa la şedinţele Consiliului Elevilor, în condiţiile prevăzute de prezentul statut; 

e) dreptul de a fi ales şi de a alege reprezentanţi, fără nicio limitare sau influenţare din partea personalului 

didactic sau administrativ; 

f) dreptul de a publica reviste, ziare, broşuri şi alte materiale informative, precum şi de a le distribui elevilor 

din unitatea de învăţământ preuniversitar, fără obligaţia unităţii de învăţământ de a publica materialele. Este 

interzisă publicarea şi distribuirea de materiale care aduc atingere securităţii naţionale, ordinii publice, 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, constituie atacuri xenofobe, denigratoare sau discriminatorii. 

 

Art. 39 

Drepturi sociale 

Elevii beneficiază de următoarele drepturi sociale: 

a) dreptul de a beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, precum şi 

pentru transportul intern auto, pe tot parcursul anului calendaristic. 



b) dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport menţionate la alin (1), litera a), 

pentru elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de 

protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă, în conformitate cu prevederile legale in vigoare; 

c) dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, pe bază de abonament, în cazul în care nu 

pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, în conformitate cu prevederile legale in vigoare; 

d) dreptul de a beneficia de decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru 

pentru elevii care care locuiesc la internat sau la gazdă,; 

e) dreptul de a beneficia de burse sociale, de studiu şi de merit, de performanţă, precum şi de ajutoare sociale 

şi financiare în diverse forme, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Criteriile generale de 

acordare a burselor se aprobă prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;  

f) dreptul de a beneficia de locuri în tabere şi în şcoli de vară/iarnă, în condiţiile stabilite de autorităţile 

competente; 

g) dreptul la premii, burse, şi alte asemenea stimulente materiale elevilor cu performanţe şcolare înalte, 

precum şi celor cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi 

sportive, asigurate de către stat. 

h) Dreptul de a fi susţinuţi financiar pentru activităţile de performanţă, de nivel naţional şi internaţional de 

către Stat, persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii; 

i) dreptul la asistenţă medicală, psihologică şi logopedică gratuită în cabinetul medical, psihologic şi 

logopedic şcolar, ori în unităţi medicale de stat. La începutul fiecărui an şcolar, pe baza metodologiei 

aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi ministrului sănătăţii, se 

realizează examinarea stării de sănătate a elevilor; 

j) dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de operă, de 

film şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţiile publice, conform legii. 

 (2) în vederea stabilirii burselor şcolare prevăzute la art. 11 alin (1) lit. e): 

a) consiliile locale, respectiv consiliile judeţene, stabilesc anual, prin hotărâre, cuantumul şi numărul burselor 

care se acordă din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, conform legii; 

b) criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual de către consiliile de 

administraţie ale unităţilor de învăţământ, în funcţie de fondurile repartizate şi de rezultatele elevilor, 

conform legii; 

c) elevii pot beneficia şi de bursă pe baza unui contract încheiat cu operatori economici, ori cu alte persoane 

juridice sau fizice, conform legii; 

d) elevii pot beneficia de credite oferite de bănci pentru realizarea studiilor, în condiţiile legii; 

e) elevii şi cursanţii străini din învăţământul preuniversitar, precum şi elevii etnici români cu domiciliul în 

străinătate pot beneficia de burse, conform prevederilor legale aplicabile;  

f) elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţilor de învăţământ de stat, în 

condiţiile legii. 

 

Art. 40 

Alte drepturi 

Elevii beneficiază şi de următoarele drepturi: 

a) dreptul de a beneficia în mod gratuit de acte şi de documente de studii, în condiţiile legii. Unităţile de 

învăţământ vor emite documentele solicitate, conform legii; 

b) dreptul de răspuns la solicitările pentru informaţii de interes public, în conformitate cu prevederile Legii 

544/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate, în condiţiile legii; 

d) dreptul de a beneficia de un „Ghid al elevului”, elaborat de Consiliul Judeţean al Elevilor, cu avizul 

Consiliului Naţional al Elevilor, conţinând informaţii referitoare la: drepturile şi obligaţiile elevului, 

disciplinele din planul de învăţământ, serviciile puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ preuniversitar, 

procedurile de evaluare, baza materială a şcolii, informaţii despre Consiliul Elevilor şi alte structuri 

asociative, modalităţi de acces la burse şi alte mijloace de finanţare, mobilităţi, precum şi alte facilităţi şi 

subvenţii acordate 

e) dreptul de a avea profesori repartizaţi la clasă în mod nediscriminatoriu; 

 



Art. 41 

Recompensarea elevilor 

 (1) Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară pot primi următoarele 

recompense: 

a) evidenţiere în faţa clasei şi/sau în faţa colegilor din şcoală sau în faţa consiliului profesoral; 

b) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, tutorelui sau susţinătorului legal, cu menţiunea faptelor 

deosebite pentru care elevul este evidenţiat; 

c) burse de merit, de studiu şi de performanţă sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenţi 

economici sau de sponsori, conform prevederilor în vigoare; 

d) premii, diplome, medalii; 

e) recomandare pentru a beneficia, cu prioritate, de excursii sau tabere de profil din ţară şi din străinătate; 

f) premiul de onoare al unităţii de învăţământ preuniversitar; 

(2) Performanţa elevilor la concursuri, olimpiadele pe discipline, la olimpiadele inter/transdisciplinare, la 

olimpiadele de creaţie tehnico-ştiinţifică şi artistică şi la olimpiadele sportive se recompensează financiar, în 

conformitate cu prevederile stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; 

(3) La sfârşitul anului şcolar, elevii pot fi premiaţi pentru activitatea desfăşurată, cu diplome sau medalii, iar 

acordarea premiilor se face la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea 

învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, a profesorului diriginte, a consiliului 

clasei, a directorului şcolii sau a Consiliului Şcolar al Elevilor.  

(4) Diplomele sau medaliile se pot acorda: 

a) pentru rezultate deosebite la învăţătură, sau pe discipline/module de studiu, potrivit consiliului profesoral 

al unităţii; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat; 

b) pentru alte tipuri de performanţe: pentru purtare, pentru alte tipuri de activităţi sau preocupări care merită 

să fie apreciate. 

(5) Elevii din învăţământul gimnazial pot obţine premii dacă: 

a) au obţinut primele medii generale pe clasă şi acestea nu au valori mai mici de 9.00; pentru următoarele 

medii se pot acorda menţiuni conform reglementărilor interne ale unităţii de învăţământ; 

b) s-au distins la una sau la mai multe discipline/module de studiu; 

c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate la 

nivel local, judeţean/al municipiului Bucureşti, naţional sau internaţional; 

d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică; 

e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar. 

 (7) Unitatea de învăţământ preuniversitar poate stimula activităţile de performanţă înaltă ale copiilor/elevilor 

la nivel local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din asociaţiei părinţilor, a agenţilor 

economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale şi altele asemenea.  

 

Îndatoririle/obligaţiile elevilor  

Art. 42 

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 şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă şi 

adecvată şi să poarte elemente de identificare în conformitate cu legislaţia în vigoare si cu regulamentele 

şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar. Ţinuta vestimentară sau lipsa elementelor de 

identificare nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului în perimetrul şcolii. 

 Ţinuta vestimentară și elementelor de identificare sunt: 

Băieţii – pantaloni negri sau bleumarin, cămaşă/tricou/bluzon alb, vestă roşie, cravată inscripţionată; 

Fete – fustă neagră (cu pliseuri roşii) pentru vreme caldă, respectiv pantaloni negri sau bleumarin pentru 

vreme răcoroasă, cămaşă/tricou/bluzon alb, vestă roşie şi cravată inscripţionată;  

Ţinuta elevilor trebuie să fie îngrijită şi decentă; nu sunt acceptate accesoriile extravagante (mărgele, cercei, 

brăţări, inele, curele);  



 Stilul părului trebuie să fie adecvat statutului de elev. Se interzice elevilor să se prezinte în timpul orelor 

cu tunsori sau coafuri extravagante, păr vopsit (vopsea, decolorant, nuanțator) sau pe care s-au aplicat 

produse cosmetice (spray fixativ, spumă, gel, ceară), cu unghii lungi sau lăcuite, cu machiaj, cu tatuaje 

vizibile. Părul lung trebuie strâns sau împletit. 

Elevii au obligaţia să poarte asupra lor ecusonul şi carnetul de elev şi să le prezinte profesorilor şi celorlalţi 

angajaţi ai unităţii şcolare când li se solicită acest lucru. Refuzul de a se legitima se sancţionează cu scăderea 

notei la purtare. 

d) de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenenţa informaţiilor prezentate în lucrările 

elaborate; 

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; toate incidentele vor fi semnalate de profesorul de serviciu, învăţătorilor şi 

diriginţilor şi vor fi consemnate în Registrul profesorului de serviciu; 

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 microbul şcolar, 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, în maximum 24 de ore, 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. 43 

Interdicţii 

Elevilor le este interzis: 

1. 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; 

2. să introducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ, 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; 

3. să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ; 



4. să deţină sau să consume, droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, substanţe 

etnobotanice şi sa participe la jocuri de noroc; 

5. 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; 

6. să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în 

incinta unităţilor de învăţământ; 

7. să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor, acestea 

rămânând închise pe tot parcursul programului școlar; la începutul primei ore de curs, elevii vor preda 

aceste dispozitive şefului clasei care le va depozita într-un spaţiu din clasă, special amenajat; telefoanele 

vor fi returnate la sfârşitul orelor; elevii care nu respectă prezenta prevedere vor fi sancţionaţi cf. art. 16 

din Statutul elevului (Ordinul 4742/2016) şi Regulamentului Intern; 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; 

8. să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă; 

9. 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; 

10. să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei; 

11. să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, cu excepţia  

12. să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar; 

13. să invite/ faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi al 

diriginţilor;  

14.să înregistreze audio-video activităţi ce se desfăşoară în perimetrul şcolii fără acordul cadrului didactic 

sau al conducerii şcolii. 

15.să posteze pe site-urile de pe internet a oricăror materiale cuprinzând secvenţe din activităţile derulate în 

şcoală, dacă nu s-a obţinut aprobarea prealabilă din partea conducerii şcolii. 

16.Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv la orele de 

educaţie fizică şi sport, dar trebuie să aibă încălţăminte adecvată pentru sălile de sport. Absenţele la aceste 

ore se consemnează în catalog. 

17.Să deschidă şi să se aplece peste pervazul geamurilor ; diriginţii vor stabili în fiecare clasă ce geamuri se 

deschid pentru aerisire; de asemenea fiecare geam va fi verificat periodic şi de către învăţător/diriginte 

pentru evitarea accidentelor;  

18.Să se urce pe bănci, catedre, mese sau scaune. Orice lucrare de reparaţii din clasă (zugrăvit, vopsit, 

reparaţii bănci, scaune, mese şi alte lucrări de acest gen) se va face numai cu avizul conducerii şcolii şi al 

învăţătorului/dirigintelui şi numai în prezenţa acestuia sau a altei persoane autorizate;  

19.Să se urce pe balustra scărilor, să mdeschidă geamurile de pe coridoare, să împiedice sau să îngreuneze 

circulaţiei pe coridoare prin constituirea de grupuri de elevi; coridoarele vor fi folosite numai pentru 

circulaţie; 

20.Fiecare clasă este obligată să păstreze bunurile date în folosinţă, să dispună de mijloace pentru curăţenie 

şi să o execute, învăţătorii/diriginţii vor controla şi îndruma această activitate , în lipsa 

învăţătorului/dirigintelui , responsabilul clasei este direct răspunzător de activitatea generală a clasei ;  

21.Să alerge pe coridoare şi scări; elevii vor folosi numai intrările ce le sunt destinate 

22.Să circule pe scara profesorilor, cu excepţia claselor din aripa sudică; 

23.Grupurile sanitare vor fi folosite corect, se interzice staţionarea elevilor în aceste locuri, deteriorarea 

instalaţiilor aferente;  

24.Curtea şcolii destinată recreerii elevilor, va fi folosită în mod corespunzător, elevilor revenindu-le 

următoarele obligaţii :  

b) -să menţină curăţenia;  

c) -să folosească corect coşurile de gunoi;  



d) -se interzice cu desăvârşire urcatul în pomi sau pe clădiri sau în alte locuri care ar prezenta pericol 

de accidente.  

e) -Se interzice deplasarea cu bicicleta sau rolele prin curtea şcolii ; 

f) -Se interzice cu desăvârşire aducerea persoanelor străine în incinta şcolii ;  

g) -Întreaga bază sportivă va fi folosită conform regulamentului în prezenţa şi sub supravegherea 

profesorilor de sport;  

h) -să se joace cu mingea şi cu bulgării în curtea şcolii, în afara orelor de educaţie fizică. 

25.Pe parcursul programului şcolar, elevii răspund de colectarea selectivă a deşeurilor (metal, hârtie, 

plastic). 

26.Accesul în şcoală al elevilor de gimnaziu va fi permis doar cu 10 minute înaintea începerii orelor, 

pentru a nu deranja ciclul primar. Elevii din ciclul primar vor părăsi sala de curs imediat dupa încheierea 

ultimei ore.     

Art. 44 

Sancţionarea elevilor  

(1) Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentul 

şcolar, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora conform prevederilor Statutulul elevului. 

(2) Pentru a putea fi sancţionaţi, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unităţii de învăţământ sau în 

cadrul activităţilor extraşcolare. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului unităţii de învăţământ sau 

în afara activităţilor extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, elevii răspund conform legislaţiei 

în vigoare. 

(3) Elevii au dreptul la apărare, conform legii. 

(4) 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; 

 (5) 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. 

(6) Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în orice 

context. 

(7) Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare. 

(8) Sancţiunea prevăzută la punctul 4, lit. d, nu se poate aplica în învăţământul primar. 

 

Art. 45 

Sancţiuni 

 (1) Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective. 

(2) 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. 

 (3) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru învăţământul 

primar sau profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea. 

(4) 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. 

(5) 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. 

(6) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.  



(7) Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în 

învăţământul primar. 

 (8) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea consiliului 

clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral. 

(9) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în 

învăţământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de mvaţamant. 

 (10) 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. 

(11) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol. 

(12) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea 

consiliului clasei. 

 

Art. 46 

Anularea sancţiunii 

 (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 16, alin.(4), 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. 47 

Sancţiuni privind nefrecventarea orelor de curs 

 (1) La fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe 

nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu 

câte un punct.  

(2) Elevii care au media la purtare mai mica decât 9 în anul şcolar anterior, nu pot fi admişi în unităţile 

de învăţământ cu profil militar, confesional şi pedagogic. 

 

Art. 48 

Pagube patrimoniale 

 (1) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţii de învăţământ sunt 

obligaţi să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul Civil, toate cheltuielile 

ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate 

cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase. 

(2) în cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc 

manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual 

deteriorat. în caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot fi 

sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor şcolare. 

 

Art. 49 

Contestarea 

 (1) Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor se adresează, de către elev sau, după caz, 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. 

 

Art. 50 

Reprezentarea elevilor  



1.Moduri de asociere în vederea reprezentării 

în vederea reprezentării drepturilor şi intereselor elevilor, aceştia se pot asocia în: 

a) consiliul elevilor; 

b) asociaţiile reprezentative ale elevilor; 

2.Moduri de reprezentare 

Interesele şi drepturile elevilor sunt reprezentate şi apărate prin: 

a) participarea reprezentanţilor elevilor în organismele, foruri, consilii, comisii şi alte organisme şi 

structuri asociative care au impact asupra sistemului educaţional; 

b) participarea reprezentantului elevilor în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ, conform 

legii; 

c) depunerea de memorandumuri, petiţii, plângeri, solicitări sau altele asemenea, după caz; 

d) transmiterea de comunicate de presă, luări publice de poziţie şi alte forme de comunicare publică; 

e) alte modalităţi de exprimare a doleanţelor, drepturilor şi poziţiei reprezentaţilor elevilor, inclusiv 

organizarea de acţiuni de protest, cu respectarea normelor legale în vigoare. 

3.Elevii reprezentanţi 

Se consideră reprezentanţi ai elevilor următorii: 

a) preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Şcolar al Elevilor; 

b) reprezentanţii elevilor în Birourile Executive ale Consiliului Judeţean al Elevilor/Consiliul Naţional al 

Elevilor şi în structurile de conducere ale asociaţiilor reprezentative ale elevilor legal constituite, ce au 

prevăzut în Statut scopul reprezentării elevilor; 

c) reprezentantul elevilor în Consiliul de Administraţie; 

d) reprezentanţii elevilor în comisiile unităţii de învăţământ, inspectoratelor şcolare, autorităţilor locale 

sau centrale. 

e. Consiliul şcolar al elevilor  

4.Reprezentarea elevilor în Consiliul Şcolar al Elevilor  

a. 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. 

b. în fiecare unitate de învăţământ de stat, particular şi confesional se constituie consiliul şcolar al 

elevilor, format din reprezentanţii elevilor din fiecare clasă. 

5.Mod de organizare  

a. Consiliul Şcolar al Elevilor este structură consultativă şi reprezintă interesele elevilor, la nivelul 

unităţii de învăţământ. 

b. (2) Prin Consiliul Şcolar al Elevilor, elevii îşi exprimă opinia în legătură cu problemele care îi 

afectează în mod direct. 

c. (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. 

d. (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. 

e. (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. 

6. Atribuţiile Consiliului Şcolar al Elevilor 

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 

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. 

7.Adunarea Generală a Consiliului Şcolar al Elevilor 

a. Forul decizional al Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar este 

Adunarea Generală. 

b. Adunarea Generală a Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar este 

formată din reprezentanţii claselor şi se întruneşte cel puţin o dată pe lună. 

c. Consiliul elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar are următoarea structură: 

 Preşedinte; 

 Vicepreşedinte/vicepreşedinţi, în funcţie de numărul de elevi din şcoală; 

 Secretar; 

 Membri: reprezentanţii claselor. 

d. Preşedintele, vicepreşedintele/vicepreşedinţii şi secretarul formează Biroul Executiv. 

8. Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor  

a. Elevii din unitatea de învăţământ preuniversitar aleg prin vot universal, secret şi liber exprimat 

Biroul Executiv al Consiliului Şcolar al Elevilor. 

b. Biroul Executiv este ales dintre elevii claselor a VII-a - a VIII-a. 

c. Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor participă, cu statut de observator, la şedinţele 

Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ, la care se discută aspecte privind elevii, la 

invitaţia scrisă a directorului unităţii de învăţământ. în funcţie de tematica anunţată, preşedintele 

Consiliului Şcolar al Elevilor poate desemna alt reprezentant al elevilor ca participant la anumite şedinţe 

ale Consiliului de Administraţie. 

d. Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ are următoarele atribuţii: 

 colaborează cu responsabilii departamentelor Consiliului Şcolar al Elevilor; 

 conduce întrunirile Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ; 

 este purtătorul de cuvânt al Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ 

preuniversitar; 

 asigură desfăşurarea discuţiilor într~un spirit de corectitudine, precum şi respectarea ordinii şi a 

libertăţii de exprimare; 

 propune excluderea unui membru, în cadrul Biroului Executiv şi a Adunării Generale, dacă 

acesta nu îşi respectă atribuţiile sau nu respectă regulamentul de funcţionare al consiliului; 



d. Mandatul preşedintelui Consiliului Şcolar al Elevilor este de 2 ani. După un an de mandat, 

preşedintele îşi prezintă raportul de activitate în cadrul Adunării Generale. Dacă raportul de activitate 

este respins cu votul majorităţii absolute, preşedintele este demis din funcţie. 

9. Vicepreşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor  

a. Vicepreşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar are 

următoarele atribuţii: 

 monitorizează activitatea departamentelor; 

 preia atribuţiile şi responsabilităţile preşedintelui în absenţa acestuia, prin delegaţie; 

 elaborează programul de activităţi al consiliului; 

b. Mandatul vicepreşedintelui Consiliului Şcolar al Elevilor este de 2 ani. După un an de mandat, 

vicepreşedintele îşi prezintă raportul de activitate în cadrul Adunării Generale. Dacă raportul de 

activitate este respins cu votul majorităţii absolute, vicepreşedintele este demis din funcţie. 

10. Secretarul Consiliului Şcolar al Elevilor 

a. Secretarul Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar are următoarele 

atribuţii: 

 întocmeşte procesul-verbal al întrunirilor Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de 

învăţământ preuniversitar; 

 notează toate propunerile avansate de Consiliului Şcolar al Elevilor. 

b.Mandatul secretarului Consiliului elevilor este de 2 ani. După un an de mandat, secretarul îşi prezintă 

raportul de activitate în cadrul Adunării Generale. Dacă raportul de activitate este respins cu votul 

majorităţii absolute, secretarul este demis din funcţie. 

11. Întrunirile Consiliului Şcolar al Elevilor  

Întrunirile Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ se vor desfăşura de câte ori este 

cazul, fiind prezidate de preşedinte. 

12. Membrii Consiliului Şcolar al Elevilor  

a. Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ are în componenţă departamentele 

prevăzute în propriul regulament. 

b. Membrii trebuie să respecte regulile adoptate de către Consiliul Şcolar al Elevilor şi să asigure 

aplicarea hotărârilor luate în rândul elevilor. Prezenţa membrilor la activităţile Consiliului Şcolar al 

Elevilor din unitatea de învăţământ este obligatorie. Membrii Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea 

de învăţământ preuniversitar care înregistrează trei absenţe nemotivate consecutive vor fi înlocuiţi din 

aceste funcţii. 

c. Membrii Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ au datoria de a prezenta 

Consiliului de Administraţie, respectiv consiliului profesoral, problemele specifice procesului instructiv 

- educativ cu care se confruntă colectivele de elevi. 

d. Tematica discuţiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului instructiv - educativ, 

îmbunătăţirea condiţiilor de studiu ale elevilor şi organizarea unor activităţi cu caracter extraşcolar de 

larg interes pentru elevi, activităţi care sunt, ca desfăşurare, de competenţa unităţii de învăţământ. 

e. Fiecare membru al Consiliului Şcolar al Elevilor are dreptul de a vota sau de a se abţine de la 

vot. Votul poate fi secret sau deschis.       

                                                                                                                  

Art.51 

Parteneriatul educaţional 

1. Părinţii elevilor sunt parteneri egali în procesul de instrucţie. Ei participă la elaborarea politicii 

educaţionale atât direct cât şi prin reprezentanţii lor.  

2. La nivelul fiecărei clase se constituie Comitetul de părinţi pe clasă. Comitetul de părinţi este format dintr-

un număr de 3 membri din care: un preşedinte, un casier şi un secretar. Comitetul de părinţi va deţine un 

registru pentru a evidenţia activitatea sa.  

3. Comitetele de părinţi pe clasă vor sprijini şi vor conlucra cu Consiliul profesorilor clasei pentru realizarea 

standardelor educaţionale.  

4. Comitetele de părinţi răspund pentru activitatea lor în faţa adunării părinţilor pe clasă.  



5. La nivelul instituţiei se constituie Consiliul reprezentanţilor părinţilor, format din reprezentanţii 

comitetelor de părinţi pe clase.  

6. Consiliul reprezentantiv al părinţilor îşi desfăşoară activitatea potrivit  Regulamentului.                                                                                            

7. Consiliul reprezentantiv al părinţilor participă la elaborarea politicii şcolare care corespunde politicii 

şcolare guvernamentale.                                               

8. Consiliul reprezentanţilor părinţilor este condus de un comitet format din 5-7 membri, din care: 

preşedinte, 2 vicepreşedinţi, 1 secretar, directorul instituţiei şi membrii.  

9. Consiliul răspunde pentru activitatea sa în faţa părinţilor, cărora le prezintă rapoarte anuale.   

10. Conducerea instituţiei în colaborare cu Consiliul reprezentanţilor părinţilor dezvoltă relaţii de parteneriat 

cu administraţia publică locală, judeţeană, cu comunitatea locala şi cu societăţile comerciale locale, judeţene 

şi naţionale, ONG-uri, alte unităţi de învăţamânt, Clubul elevilor etc. Aceste relaţii trebuie să atragă resurse 

extrabugetare pentru a asigura o bună funcţionare a procesului instructiv-educativ.  

11. Activitatea financiară a Consiliului reprezentativ al părinţilor este reglementată de dispoziţiile financiare 

în vigoare şi se supune prezentului regulament. 

12. Consiliul reprezentativ al părinţilor va realiza venituri proprii prin: 

 donaţii; 

 sponsorizări, de la persoane fizice/ juridice, din ţară/ străinătate; 

 organizarea unor manifestări cultural-artistice/ sportive/ turistice, în colaborare cu unitatea de învăţământ; 

 contribuţii băneşti şi materiale ale părinţilor, pentru susţinerea programului Consiliului reprezentativ al 

părinţilor. 

13. Cuantumul minim al contribuţiei băneşti pentru susţinerea activităţii Consiliului reprezentativ al părinţilor 

se hotărăşte anual, în cadrul primei adunări generale a comitetelor de părinţi. 

14. Fondurile băneşti adunate de la părinţi se administrează numai de aceştia.  

15. Se interzice oricărui învăţător sau profesor să opereze cu aceste fonduri. 

16. Nu se condiţionează în nici un fel contribuţia bănească şi nu este obligatorie. 

17. Familiile care au mai mulţi copii în şcoală contribuie cu suma stabilită pentru un singur copil. 

18. Familiile cu situaţii materiale grele (şomeri, salarii cumulate sub nivelul salariului mediu pe economie 

etc.) sunt scutite de contribuţie. 

19. Consiliul reprezentativ al părinţilor stabileşte o sumă de bani care să se afle asupra casierului şi să se 

folosească pentru situaţii urgente. 

20. Fondurile băneşti ale consiliului se cheltuiesc la iniţiativa acestuia şi la propunerea directorului şcolii. 

21. Părinţii pot contribui cu materiale sau sume de bani la dezvoltarea bazei materiale a şcolii. Acestea, dacă 

nu sunt consumabile, vor intra în inventarul şcolii. 

22. Activitatea Asociaţiei părinţilor constituită la nivelul şcolii este reglementată prin statut propriu. 

23. Consiliul reprezentativ al părinţilor va întocmi, la începutul fiecărui an şcolar, bugetul de venituri şi 

cheltuieli; scopul principal al acestuia va fi susţinerea programului prezentat şi adoptat în cadrul adunării 

generale a comitetelor de părinţi din şcoală; programul propune principalele obiective ce sunt urmărite într-

un an şcolar; Consiliul reprezentativ al părinţilor va anunţa obiectivele ce necesită susţinere materială 

adiţională şi va încerca mobilizarea părinţilor pentru obţinerea acestei susţineri. 

24. Utilizarea veniturilor se va face pentru obiective ca: 

 modernizarea/ dezvoltarea bazei materiale şi didactice a şcolii; 

 acordarea de sprijin financiar sau material elevilor care provin din familii cu situaţie materială foarte 

modestă, cerându-se sprijin cadrelor didactice şi elevilor pentru sesizarea acestor situaţii; 

 încurajarea excelenţei şi a activităţii şcolare susţinute prin acordarea de premii elevilor care s-au distins la 

concursurile internaţionale şi naţionale pe discipline de studiu, sportive sau artistice, ori acelor elevi care au 

depus activitate deosebită în folosul comunităţii; 

 sprijinirea financiară a altor activităţi extracurriculare. 

25. Fondurile realizate de comitetele de părinţi şi de Consiliul reprezentativ al părinţilor vor fi înregistrate 

conform normelor în vigoare, respectându-se următoarele reguli: 

 Sumele realizate se consemnează într-un proces verbal în care se menţionează acţiunea organizată, 

cheltuielile de organizare şi venitul net, proces verbal semnat de preşedinte/ vicepreşedinte, casierul şi 

secretarul comitetului sau consiliului. 



 Evidenţierea operaţiilor de încasări şi plăţi se ţine cu ajutorul registrului de casă; se vor utiliza pentru acest 

scop, registrul de casă, registrul de procese verbale, chitanţa/ factura fiscală, actele justificative pentru 

cheltuielile efectuate. 

 Circulaţia fondurilor băneşti se face numai prin intermediul comitetului de părinţi/ Consiliul reprezentativ 

al părinţilor. 

 Plăţile se fac cu aprobarea preşedintelui /vicepreşedintelui şi prin consultarea a încă doi membri ai 

Consiliului reprezentativ, justificându-se cu acte oficiale. 

 Obiectele de inventar şi materialele procurate din fondurile comitetelor de părinţi, Consiliul reprezentativ 

al părinţilor sau obţinute din donaţii se predau cadrului didactic desemnat de conducerea şcolii, pe bază de 

proces-verbal, în care se vor menţiona caracteristicile obiectului şi vor fi trecute în evidenţele şcolii, potrivit 

reglementărilor în vigoare. 

 Fondurile băneşti se păstrează şi se administrează prin unităţile CEC sau bancare, cu respectarea 

operaţiunilor de casă. 

26. Consiliul reprezentativ al părinţilor prezintă raportul asupra activităţii financiare, avizat de comisia de 

cenzori, în adunarea generală a comitetelor de părinţi, la începutul fiecărui an şcolar. 

27. Consiliul reprezentativ al părinţilor va solicita conducerii şcolii, asigurarea condiţiilor corespunzătoare 

desfăşurării activităţii sale. 

28. Consiliul reprezentativ al părinţilor prin comitetele de părinţi va colecta manuale si uniforme şcolare 

donate sau contra cost pe care le va gestiona în folosul elevilor cu posibilităţi materiale reduse. 

29. Consiliul reprezentativ al părinţilor, prin comitetele de părinţi, va identifica autorii unor distrugeri 

produse în şcoală în cazul în care profesorul nu o poate face. 

 

Art. 52 

 Mijloacele de transport şcolar 

a.Scopul principal al utilizării mijloacelor de transport şcolar, este transportul dus-întors al elevilor, între 

domiciliul a acestora şi unitatea de învătământ în care îşi desfăşoară cursurile 

b. Alte scopuri de utilizare pentru activităti specific educationale sunt:  

1. transportul elevilor cu ocazia manifestărilor culturale şi competitiilor sportive prevăzute în 

calendarele de activităti ale Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; 

2. transportul elevilor cu ocazia vizitelor de studiu; 

3. transportul elevilor cu ocazia parteneriatelor şcolare bilateralejudetene, nationale şi internationale; 

4. transportul elevilor cu ocazia proiectelor educationale şcolare şi extraşcolare; 

5. transportul cadrelor didactice ale unitătii şcolare respective, la conferinte, întâlniri de lucru, 

consfătuiri, fără a perturba sub nici o formă transportul elevilor la şcoală şi spre domiciliu acestora; 

c. Utilizarea microbuzelor şcolare pentru transportul elevilor este permisă doar dacă acestea 

îndeplinesc toate conditiile legale (se află în stare tehnică corespunzătoare, sunt dotate conform 

legislatiei în vigoare, sunt achitate taxele de drum, asigurarea RCA, asigurare pentru persoanele 

transportate etc).  

d. Pentru mijloacele de transport şcolar conducerea unitătii de învătământ este cea care stabileşte 

orarului de functionare, traseul, numărul de elevi transportati într-o cursă şi numărul de curse efectuate 

zilnic (anexa  ). 

e. La stabilirea orarului de functionare se vor avea în vedere:  

a. orele de începere ale cursurilor;  

b. timpul necesar parcurgerii traseului;  

c. starea drumurilor;  

d. conditiile meteo în functie de anotimp;  

e. numărul de curse efectuat de respectivul mijloc de transport;  

f. orice alt factor care poate influenta orarul de functionare.  

g. Pentru orice incident petrecut în timpul îmbarcării - debarcării elevilor, în alte locuri decât cele 

stabilite, va fi răspunzător direct conducătorul auto sau persoana care decide acest lucru.  

h. Numărul de elevi transportati într-o cursă nu poate depăşi numărul locurilor. 



i. În cazuri bine justificate şi fără a perturba graficul de transport al elevilor, microbuzul poate fi folosit 

(eventual concomitent) şi pentru transportul cadrelor didactice sau altor categorii de angajati ai unitătii 

de învătământ, specificându-se exact, nominal persoanele angajate ale institutiei şcolare care se 

deplasează, pe ce rute şi pe grafice orare.  

j. Pentru utilizarea microbuzului şi pe alte trasee decât cele stabilite, fără a perturba graficul de 

transport al elevilor, este nevoie de aprobarea directorului şcolii.  

k. Se interzice cu desăvârşire transportul simultan al elevilor şi al altor persoane care nu sunt angajati ai 

unitătii/unitătilor de învătământ deservite de microbuzul şcolar.  

l. Răspunderea disciplinară pentru încălcarea prevederilor acestui articol apartine conducătorului 

mijlocului de transport şi poate conduce în functie de repetabilitate şi gravitate până la desfacerea 

contractului de muncă. 

m. Traseul cu staţiile de îmbarcare şi debarcare ale elevilor a fost aprobat în şedinţa Consiliului 

Profesoral şi consemnat în registrul de procese-verbale din septembrie 2016.  

n. Staţiile de îmbarcare – debarcare precum şi orele de îmbarcare – debarcare vor fi trecute obligatoriu 

în foaia de parcurs a conducătorului auto ( dus şi întors);  

o. Microbuzele școlare pleacă din curtea interioară a şcolii.  

p. Elevii sunt preluați de aparținători în stația de destinație. Diriginții și învățătorii aduc la cunoștința 

părinților programul microbuzelor.  

q. Șoferii aduc la cunoștința direcțiunii școlii comportamentul negativ al elevilor. Părinții sunt 

înștiințați de către profesorul diriginte sau de către învățător și primesc averisment. La 2 avertismente, 

elevilor li se interzice transportul cu microbuzul școlar.  

r. Efectuarea transportului pentru activităti educative şcolare şi extraşcolare (inclusiv excursiile) se va 

efectua de regulă, în afara orelor de curs sau în vacante.  

s. Este interzisă cu desăvâşire perturbarea graficului de transport şcolar al elevilor la şi de la şcoală cu 

ajutorul microbuzelor şcolare.  

t. Transportul de elevi efectuat pentru activităti  educative şcolare şi extraşcolare se supune regulilor 

transportului şcolar prevăzute de prezentul regulament.  

u. Deplasarea echipajelor cu copii, la toate activitătile deservite de către microbuz se va face doar după 

aprobarea deplasării de către conducerea unitătii şcolare, respectiv directorul institutiei, după prelucrarea 

şi însuşirea elevilor a normelor de comportament şi sigurantă pe toată perioada efectuării transportului.  

v. Directorul unitătii şcolare este cel ce are responsabilitatea numirii delegatului (conducătorului de 

grup) în cazul pentru participării grupurilor de elevi la acest tip de activitati; 

w. Pe toată durata efectuării deplasării, conducătorii de grup vor fi direct răspunzători de buna 

desfăşurare a deplasării, de integritatea fizică a elevilor, precum şi de respectarea programului şi a 

conditiilor aprobate pentru deplasarea respectivă.  

x. În functie de durata şi lungimea traseului sunt  absolut obligatorii respectarea conditiilor legale 

privind numărul conducătorilor auto şi a timpilor de repaus şi de marş.   

y. Conducerea unitătii şcolare va lua măsuri pentru asigurarea pe perioada deplasării a numărului de 

conducători auto necesari conform prevederilor legale.   

z.   Responsabilităti şi sarcini ale conducătorului auto: 

1. respectă cu strictete actele normative care reglementează circulatia pe drumurile publice;  

2. în momentul sosirii în curtea școlii, în vederea preluării elevilor, anunță cadrul 

didactic însoțitor cu care îi va conduce pe elevi la microbuz;  

3. înainte de a pleca în cursă are obligatia să verifice starea tehnică a autovehiculului pe care îl 

conduce;  

4. efectuează îngrijirea zilnică a autovehiculului;  

5. nu pleacă în cursă dacă se constată defectiuni/nereguli ale autovehiculului şi îşi anuntă imediat 

coordonatorul de transport pentru a se remedia defectiunile;  

6. mentine starea tehnică corespunzătoare a autovehiculului avut în primire;  

7. face toate demersurile legale pentru pregătirea de iarnă a microbuzului (anvelope de iarnă, lanturi 

antiderapante, verificarea instalatiilor de climatizare şi încălzire a microbuzului etc)  

8. parchează autovehiculul la locul şi ora stabilite  prin foaia de parcurs, respectând regulile de parcare;  



9. păstrează certificatul de înmatriculare, copia conformă a licentei de transport, precum şi actele 

maşinii în conditii corespunzătoare şi le prezintă la cerere, organelor de control;  

10. se preocupă permanent de îmbunătătirea cunoştintelor sale profesionale şi legislative în domeniul 

transporturilor;  

11. execută operativ şi corect sarcinile de serviciu trasate de superiorii ierarhici, respectând disciplina 

muncii;  

12. se comportă civilizat în relatiile cu cadrele didactice, elevii, parintii, colegii de serviciu, superiorii 

ierarhici şi organele de control;  

13. va avea o tinută decentă şi corespunzătoare unui conducător auto;                                      

14. respectă regulamentul de ordine interioară al scolii si primariei; 

15. îndeplineşte orice alte sarcini trasate de conducere;  

16. comunică imediat coordonatorului de transport - telefonic sau prin orice alt mijloc orice eveniment 

de circulatie în care este implicat;  

17. are obligatia să nu schimbe pozitia autovehiculului implicat în accident, până la sosirea organelor 

politiei şi să asigure păstrarea urmelor la locul accidentului, dacă acesta a avut ca rezultat moartea, 

vătămarea integritătii corporale sau a sănătătii vreunei persoane sau dacă accidentul constituie 

infractiune sau s-a produs ca urmare a unei infractiuni;  

18. să se prezinte la examinarea medicală şi psihologică atunci când este trimis de coordonatorul de 

transport din unitatea de învătământ;  

19. respectă şi îndeplineşte cu strictete normele PSI şi protectia muncii.  

aa. Îndatoririle elevilor sunt: 

1. imbaracarea-debarcarea se face din curtea scolii sau de pe statiile stabilite pe traseu; părinții au 

obligația să îi însoțească/aștepte pe elevi la stațiile de îmbarcare/debarcare; 

 

2. imbarcarea-debarcarea se face numai dupa de microbuzul scolar a stationat; este interzis a parasi 

locul stabilit pentru asteptarea microbuzului pana cand acesta nu stationeaza; 

3. imbarcarea-debarcarea elevilor se face in ordine, unul cate unul, fara a se crea imbulzeala si numai 

pe usa destinata in acest sens; 

4. usa glisanta de acces in microbuz va fi inchisa-deschisa numai de cadrul didactic insotitor sau de 

catre sofer; 

5. pe timpul transportului, elevii sunt obligați să stea pe scaunele stabilite; este interzisă ridicarea de pe 

scaun; 

6. pe timpul transportului nu au voie sa se apropie sau sa se sprijine de usa micorbuzului; 

7. este intrezis elevilor ca in timpul transportului sa foloseasca un ton ridicat sau sa arunce cu diferite 

obiecte intre ei; 

8. este obligatoriu ca elevii sa pastreze curatenia in mijlocul de transport (nu vor lasa hartii pe scaune 

sau pe joc, nu vor lasa recipienti din plastic, resturi de mancare etc); 

9. este intrezis elevilor sa scrie pe scaune, huse, gemuri sau peretii masinii; 

10. nerespectarea oricăreia dintre prevederile anterioare, duce la sancționarea elevului astfel: 

- la prima abatere, cadrul didactic care însoțește elevii la microbuz va informa învățătorul/dirigintele 

care îi va face elevului observaţia individuală, anunțând părintele; această sancțiune trebuie însoţită 

de consilierea elevului, care să urmărească remedierea comportamentului.  

-  la a doua abatere, cadrul didactic care însoțește elevii la microbuz va informa învățătorul/dirigintele 

care va înmâna documentul conţinând mustrarea scrisă părintelui/ tutorelui/susţinătorului legal, 

pentru elevii minori, personal sau, în situaţia în care acest lucru nu este posibil, prin poştă, cu 

confirmare de primire; sancţiunea va fi însoţită de interzicerea dreptului de transport cu microbuzul a 

elevului, pe parcursul anului în curs. 

bb. Îndatoririle cadrelor didactice 

1. Cadrul didactic va respecta graficul stabilit prin decizia directorului scolii privind ziua si ora cursei; 

2. Supraveghează imbarcarea elevilor de la scoala;  

3. Anunta învăţătorul/dirigintele clasei asupra nerespectarii indatoririlor de catre elevi; 

4. Intocmeste un raport daca s-au produs evenimente deosebite in timpul supravegherii elevilor 

Art. 53 



 Prevenirea și combaterea consumului produselor din tutun 

a. Se interzice complet fumatul în unitatea de învăţământ. 

b. Se interzice comercializarea produselor din tutun în unitatea de învăţământ. 

c. Se vor marca spațiile cu indicatoare cu mesajul „Fumatul interzis” și cu simbolul internațional, 

respectiv țigareta barată de o linie transversală. 

d. Pentru o bună implementare a legii, se va afișa lângă indicatorul cu „Fumatul interzis” numărul de 

telefon al unității de poliție locală. 

e. Un angajat poate fi sancționat pentru că fumează într-un spațiu închis de la locul de muncă de către: 

 angajator, prin regulamentul intern în care sunt prevăzute sancțiuni interne (în conformitate cu Codul 

Muncii) pentru nerespectarea interdicției de a fuma la locul de muncă; 

 de către reprezentanții Poliției Locale sau ai Ministerului Afacerilor Interne (Poliția Română, 

Jandarmeria, IGSU, Poliția de Frontieră); 

 de către inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă în cazul în care aceștia 

constată că sunt încălcate prevederile art. 39 alin. (9) lit. e) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 

319/2006, cu modificările și completările ulterioare, și/sau dacă în regulamentul intern nu sunt cuprinse 

prevederi referitoare la răspunderea disciplinară a salariaților pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 

15/2016.  

f. Sancțiunile ce pot fi stabilite de angajator sunt sancțiunile disciplinare prevăzute în Codul muncii: 

•    avertismentul scris; 

•    retrogradarea din funcție (cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus 

retrogradarea) pentru o durată de cel mult 60 de zile; 

•    reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; 

•    reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 

luni cu 5-10%; 

•    desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

g.  Cu excepția avertismentului scris, toate celelalte măsuri disciplinare necesită efectuarea unei cercetări 

disciplinare înainte de a fi aplicate.  

h.  Legea prevede sancțiuni pentru: 

•  Persoanele fizice care fumează în spațiile în care fumatul este interzis: amendă contravențională de la 

100 la 500 de lei; 

i.Sesizarea încălcării legii se poate face de către angajați sau/ și cetățeni prin: 

•  apelarea numărului de telefon al poliției locale sau al reprezentanților locali ai MAI în localitățile în 

care nu există poliție locală; 

•  apelarea inspectoratului teritorial de muncă, în cazul în care angajatorul nu are elaborate/completate 

regulamentele interne conform art. 5 din Legea nr. 15/2016. 

 

Art.54 

 Dispoziţii finale 

a. Prezentul regulament a fost alcătuit în spiritul şi litera actelor normative care organizează 

învăţământul în România.  

b. Personalul şcolii, elevii şi părinţii au obligaţia să respecte acest regulament.  

c. Sancţiunile aplicate în caz de încălcare sunt cele prevăzute de legea nr.128/1997, Regulamentele 

şcolare şi celelalte acte normative care organizează învăţământul.  

d. Prezentul Regulament de ordine interioară va fi prelucrat cu toate clasele, în Consiliul profesoral şi 

în Consiliu reprezentanţilor părinţilor. Elevii, părinţii şi personalul şcolii vor lua act sub semnătură de 

conţinutul regulamentului.  

e. Echipa managerială are obligaţia să verifice respectarea prezentului regulament.  

 


