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Regulamentul de ordine interioară conţine prevederi privind organizarea și 

funcţionarea activităţii şcolare în cadrul ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 112, în 

conformitate cu: 

• L.E.N. nr. 1/2011 

• Statutul personalului didactic cu modificarile in vigoare 

• Statutul elevilor 

• Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar – din 19.09.2016 cu modificările și completările ulterioare 

• Contractul colectiv de munca 

• Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, republicata 

2013 

Prezentul Regulament de Ordine Interioară se aplică tuturor persoanelor 

încadrate la ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 112 cât și elevilor 

 

DREPTURILE SALARIAŢILOR 

Drepturile personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic sunt cele 

prevăzute în documentele specifice: Codul Muncii (Legea nr.53/2003) republicată cu 

completările și modificările ulterioare, Statutul Personalului Didactic, Contractul 

Colectiv de Muncă la nivel de ramură . 

Personalul didactic are următoarele sarcini: 

• Sa realizeze norma de incadrare si celelalte sarcini ce decurg din fisa postului 

si sa răspundă de îndeplinirea lor fata de colectivul de conducere al scolii. Sa 

respecte cu stricteţe programul de lucru.  

• Sa aiba o ţinuta vestimentara corespunzătoare. 

• Să nu consume băuturi alcoolice în timpul programului și nici să se prezinte 

la serviciu sub influența alcoolului sau a altor substanțe halucinogene.  

Consumul de băuturi alcoolice la locul de muncă constituie un risc 

suplimentar de tip comportamental (apare riscul accidentării altor persoane 

și este pusă în pericol siguranța proprie și în special a celor din jur: colegi, 

elevi etc.). Intoxicarea voluntară cu alcool a salariatului poate fi probată 

prin orice mijloc de probă: martori, înscrisuri, interogatoriu.  

• Deoarece: alcoolul reduce coordonarea si viteza de reactie, slabeste vederea 

si auzul, altereaza gandirea si discernamantul; alcoolemia conduce la 

schimbari bruste de dispozitie, conflicte si chiar la violenta; 

consumul de alcool afecteaza moralul si relatiile cu colectivul, conduce la o 

purtare necorespunzatoare, indisciplina si la efecte negative asupra imaginii 

școlii si relatiilor cu publicul; 

consumul de alcool in timpul serviciului mareste riscul accidentelor, pune in 
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pericol viata consumatorului si a celor din jur; persoana care a fost probată 

prin orice mijloc de probă: martori, înscrisuri, interogatoriu ca fiind sub 

influența băuturilor alcoolice în timpul programului este obligată să i se 

recolteze sânge  (probe biologice) pentru determinarea alcoolemiei. În cazul 

refuzului luării de probe biologice se poate desface contractul de munca, în 

urma întrunirii unei comisii de disciplină. 

• Sa cunoască, sa aplice si sa respecte normele de sănătate si securitate în 

munca, a celor privind prevenirea si stingerea incendiilor sau oricăror alte 

situaţii care ar pune în pericol viata, sănătatea sau integritatea corporala a 

elevilor si a celor ce isi desfăşoară activitatea în scoală, precum si clădirea si 

instalaţiile. 

• In incinta scolii sunt interzise: crearea si funcţionarea oricăror formaţiuni 

politice, desfăşurarea de activităţi de organizare si propaganda politica, de 

prozeletism religios, orice forma de activitate care incalca normele generale 

de moralitate si care primejduiesc sănătatea fizica si psihica a elevilor. 

 

 

CAPITOLUL I 

  

Dispoziţii Generale 

     

Art.1  Regulamentul de ordine interioară, se aplică tuturor salariaţilor 

indiferent de durata contractului individual de muncă, persoanelor care îşi 

desfăşoară activitatea pe baza de contract de colaborare, elevilor, studenţilor aflaţi 

în practică în cadrul unităţii. 

 

Art.2 Personalul prevăzut la art.1 are obligaţia ca, pe perioada detaşării sau 

delegării la alte unităţi, să respecte atât prevederile cuprinse în prezentul regulament 

cât şi reglementările proprii ale unităţilor respective. 

 

Art.3 Prin aplicarea prezentului regulament, salariaţii ȘCOLII GIMNAZIALE 

NR. 112 au obligaţia să dovedească profesionalism, cinste, ordine şi disciplină, să-şi 

asigure exercitarea corecta a atribuţiilor stabilite în concordanţă cu Regulamentul 

de organizare şi funcţionare şi cu Contractul Colectiv de Muncă. 

 

Art.4  Salariaţii ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 112 au obligaţia să păstreze 

secretul profesional. Nici un salariat nu are dreptul de a folosi sau dezvălui nici în 

timpul activităţii, nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, devenite publice, 

ar dăuna intereselor ori prestigiului elevilor sau colegilor . 
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Salariaţii ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 112. nu pot uza, în folos personal, de 

informaţiile de serviciu pe care le deţin sau de care au luat la cunoştinţă în orice 

mod. 

 

Art.6  Salariaţii ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 112 au obligaţia că în exercitarea 

atribuţiilor ce le revin să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor 

politice. 

 

Art.7  Regulamentul Intern cuprinde politica de disciplină şi organizarea muncii, 

igiena şi securitatea muncii, obligaţiile conducerii, obligaţiile şi drepturile 

salariaţilor, ţinând seama şi de următoarele reguli: 

a) dreptul de asociere sindicală este garantat salariaţilor, în condiţiile legii. Cei 

interesaţi pot, în mod liber, să înfiinţeze organizaţii sindicale, să adere la ele 

şi să exercite orice mandat în cadrul acestora. 

b) salariaţii se pot asocia în organizaţii profesionale sau în alte organizaţii 

având că scop reprezentarea intereselor proprii, promovarea pregătirii 

profesionale şi protejarea statutului lor. 

c) salariaţii îşi pot exercita dreptul la grevă în condiţiile legii. 

d) reprezentanţii salariaţilor participă la stabilirea măsurilor privind: condiţiile 

de muncă, sănătate şi securitatea muncii salariaţilor în timpul exercitării 

atribuţiilor lor, buna funcţionare a ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 112. 

e) reprezentanţii salariaţilor îşi dau avizul în toate problemele de natura celor 

prevăzute mai sus precum şi în orice alte situaţii, la solicitarea conducerii 

ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 112. 

f) avizul reprezentanţilor salariaţilor are caracter consultativ şi este întodeauna 

dat în scris şi motivat. 

g) prezentul regulament poate fi completat prin politici sau norme interne de 

serviciu. 

 

1. Cadrele  didactice  isi  desfăşoară  activitatea  conform  orarului, respectarea  

acestuia  fiind  strict obligatorie. 

2. Se  considera  intarziere  la  ora  timpul  in  care  clasa  ramane  nesupravegheata 

dupa  ce  s-a  sunat  de intrare. 

3. In cazul unei întârzieri mai mari de 5 minute, conducerea scolii va consemna in 

condica întârzierea si va dispune reţinerea retribuţiei pentru ora respectiva. 

4. Cazurile de boala sau alte situaţii ce determina neprezentarea la ore vor  fi  

comunicate  din  timp  la secretariatul scolii pentru a putea fi asigurata suplinirea. 

5. Concediile fara plata vor fi aprobate de către Consiliul de Administrație al Școlii 

Gimnaziale Nr. 112,  numai in urma unei cereri scrise din partea solicitantului. 

6. Concediile medicale vor fi anunţate si transmise in timp util secretariatului scolii. 
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7. Efectuarea  serviciului  pe  scoală  este  obligatorie  pentru  toate  cadrele  

didactice.  In  timpul recreaţiilor prof. de serviciu vor supraveghea elevii atat pe 

culoare cat si în clase. 

8. Este  interzis accesul parintilor/reprezentantilor legali ai elevilor in toate  spatiile 

scolare  in timpul orelor  de  curs. Contactarea  invatatorilor/profesorilor  se  face  

doar  in  timpul  pauzelor  si doar prin intermediul profesorului de serviciu. 

8. 1. Accesul elevilor, cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar si 

nedidactic 

 

8.1.1.Accesul tuturor persoanelor se va face doar pe intrarea principală. 

8.1.2. Ieşirea elevilor din şcoală în timpul programului sau în pauze este strict 

interzisă, cu excepţia situaţiilor speciale, cazuri în care, elevii vor putea ieşi numai 

după ce au obţinut de la profesorul de serviciu un bilet de voie; profesorul va trece 

într-un registrul special motivul învoirii, iar elevul va semna. 

8.1.3. Accesul cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi nedidactic se face 

pe baza legitimaţiei de serviciu sau a BI/CI. 

8.1.4. Pentru asigurarea securităţii şi siguranţei elevilor, a personalului şi a 

bunurilor aflate în dotarea şcolii,cât şi pentru preîntâmpinarea violenţei în unitatea 

de învăţământ, activitatea în şcoală este monitorizată video permanent. 

8.1.5. Sistemul de monitorizare video este gestionat în conformitate cu prevederile 

Legii nr.667/2001 modificată prin Legea nr.102/2005 privind înființarea, 

organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare pentru 

protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 

circulaţie a acestor date şi legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. 

8.1.6. Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte obligaţiile ce îi 

revin, fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea şcolii, a bunurilor şi 

valorilor încredinţate, precum şi pentru asigurarea ordinii şi securităţii persoanelor 

în incinta unităţii de învăţământ. 

 

8.1.7. Se interzice intrarea elevilor si a tuturor angajatilor scolii   insotiti de caini, 

sau sa aiba  asupra lor arme au obiecte contondente, substante toxice, explozivo-

pirotehnice, iritante-lacrimogene sau usor imflamabile, publicatii avand  caracter 

obscen sau instigator, precum si stupefiante sau bauturi alcoolice.  

 

https://www.legi-internet.ro/legislatie-itc/date-cu-caracter-personal/legea-privind-infiintarea-organizarea-si-functionarea-autoritatii-nationale-de-supraveghere-a-prelucrarii-datelor-cu-caracter-personal.html


 

Şcoala Gimnazială Nr. 112  
Str. Pătulului nr. 2 
Sectorul 3, Bucureşti 
Tel: 021 348 33 31 
Fax:021348 27 87 

 

 

 6 

8.1.8. Accesul la Scoala Gimnazială Nr. 112, sector 3, București–structura, se va 

face pentru toate persoanele, doar pe intrarea principală.  

8.2. Accesul persoanelor straine 

 

8.2.1.Accesul persoanelor străine se va face doar pe intrarea principală. 

8.2.2. Toate persoanele din afara unităţii care intra în scoală vor fi legitimate de 

personalul de pază – care înregistrează datele din B.I/C.I în registrul special de 

intrare-iesire în/din unitate-(numit  Registrul pentru evidenta vizitatorilor), ora 

intrării, motivul vizitei şi compartimentul/persoana la care doreşte să meargă. 

8.2.3. B. I / C. I vor ramâne la portar pe întreaga durată a vizitei, urmând să fie 

recuperate la iesirea din unitatea scolară. 

8.2.4. Personalul de pază răspunde în orice moment de prezenţa oricărei persoane 

străine în incinta scolii. 

8.2.5. Persoanele străine se legitimează în incinta scolii cu ecusonul „Vizitator”. 

8.2.6. Personalul de monitorizare şi control cum ar fi: inspectori şcolari, inspectori 

de specialitate, inspectori generali, ministru, etc., se legitimează, se consemnează în 

Registrul pentru evidenta vizitatorilor, dar nu li se opreşte CI şi nici nu primesc 

legitimaţie de vizitatori. 

 

8.2.7. La părăsirea scolii, în acelasi registru, personalul de pază completează data 

iesirii din unitatea scolară, după ce a înapoiat ecusonul de vizitator. 

 

8.2.8. În cazul în care persoanele străine pătrund în şcoală fără a se legitima şi a fi 

înregistrate în registrul de intrări-ieşiri de la poartă, directorul unităţii/profesorul de 

serviciu va solicita intervenţia poliţiei şi aplicarea prevederilor legii nr. 61 privind 

interzicerea accesului persoanelor străine în instituţiile publice. 

 

8.2.9. Este interzis accesul în scoală a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor 

alcoolice sau a celor turbulente, a celor avand un comportament agresiv, precum si a 

celor care au intentia vadita de a deranja ordinea si linistea in institutia de 

invatamant. 

 

8.2.10. Se interzice intrarea vizitatorilor insotiti de caini, sau care au asupra lor 

arme sau obiecte contondente , substante toxice, explozivo-pirotehnice, iritante-
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lacrimogene sau usor imflamabile, publicatii avand  character obscene sau 

instigator, precum si stupefiante sau bauturi alcoolice.   

8.2.11. Accesul parintilor in unitatea de invatamant este permis in urmatoarele 

cazuri: 

• La solicitarea invatatorilor/profesorilor diriginti/ profesorilor 

clasei/conducerii scolii; 

• La sedintele/consultatiile/lectoratele cu parintii organizate de personalul 

didactic in unitatea de invatamant. 

• Pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/ documente de studii sau 

la alte situatii scolare care implica relatia directa a parintilor cu 

reprezentantii legali, cu personalul secretariatului scolii,  psihologului scolii, 

invatatorul, profesorul diriginte sau conducerea scolii; 

• La intalnirile solicitate de parinti programate de comun acord cu dirigintii, 

invatatorii, conducerea scolii; 

• La diferite evenimente publice si activitati scolare si extrascolare organizate in 

incinta unitatii de invatamant la care sunt invitati sa participe parintii/ 

reprezentantii legali/ reprezentantii comunitatii;  

• Parintii pot astepta copiii de la cursuri la intrarea in curtea scolii; 

• Parintii /tutorii legali nu au acces in scoala decat in pauze, cu exceptia 

cazurilor  de forta majora; 

8.2.12. Vizitatorii au obligatia, sa respecte reglementarile interne ale unitatii de 

invatamant referitoare la accesul in scoala si sa nu paraseasca locul stabilit pentru 

intalnirea cu persoanele din scoala. Se interzice accesul vizitatorilor in alte spatii 

decat cele stabilite conform declaratiei initiale fara acordul conducerii unitatii de 

invatamant. Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la evacuarea din 

perimetrul scolii a persoanelor respective, de catre organele abilitate si/sau la 

interzicerea ulterioarea a accesului acesteia in scoala;   



 

Şcoala Gimnazială Nr. 112  
Str. Pătulului nr. 2 
Sectorul 3, Bucureşti 
Tel: 021 348 33 31 
Fax:021348 27 87 

 

 

 8 

8.2.13. Accesul cu masini in curtea scolii este interzis pentru persoanele străine, cu 

excepția celor care livrează lapte și corn și cei care asigură serviciile de catering, cu 

acordul personalului de paza, permis pentru profesorii scolii.  

8.2.14. In cazul unor incidente grave care tind sa afecteze ordinea publica, va fi 

anuntata conducerea scolii sau organele de politie. 

 

9. Pachetul  cu  mancare,  inclusiv  cel  din  programul national  „Laptele  si  

cornul” se vor consuma doar in clase sub supravegherea invatatorului/profesorului 

iar ambalajele ce vor rezulta se vor colecta doar in cosul de gunoi al clasei. 

10. Inv. / prof. de serviciu pe scoală are următoarele atribuţii: 

-asigura securitatea documentelor şcolare (cataloage, condici); 

-supraveghează intrarea si ieşirea elevilor din sălile de clasă/scoală; 

-semnalează conducerii scolii neregulile constatate în timpul serviciului; 

-întocmeşte procesul-verbal si prezintă registrul de Procese verbale la ora 14,00. 

11. Profesorii pentru învățământ primar au obligaţia sa se asigure ca profesorii de 

limbi moderne, eucție fizică sau religie au intrat în clasa. In cazul absentei 

profesorului, profesorul pentru învățământ primar va asigura supravegherea 

elevilor. Invăţătorul va comunica conducerii şcolii absenta profesorului. 

12.Cadrele didactice vor prezenta si dezbate cu elevii Regulamentul Şcolar precum si 

Normele de securitate si sănătate a muncii si de evitare a unor accidente în timpul 

orelor, pauzelor sau activităţilor extrascolare. 

13. Fiecare  invatator,  diriginte  va  răspunde  de  disciplina,  curăţenia,  ţinuta  

colectivului  pe  care  il conduce. De asemenea fiecare profesor, la ora sa, răspunde 

de disciplina, frecventa si punctualitatea elevilor. 

14. Uniforma şcolara pentru clasele I-IV este obligatorie zilnic. Profesorii pentru 

învățământ primar  vor controla zilnic  ţinuta  vestimentara  a  elevilor.  Elevii  cu  

o  ţinuta  vestimentara  necorespunzatoare  vor  fi atenţionaţi. La învățământul 

gimnazial, dacă părinții elevilor din unitatea noastră de învățământ nu optează 

pentru uniforma școlii, atunci fiecare elev trebuie să poarte un însemn al școlii și 

anume o insignă a Școlii Gimnaziale Nr. 112.  

15. Abaterile grave de la disciplina şcolara, situaţia unor elevi problema vor fi 

anunţate profesorului coordonator  pe  structura,  directorului  scolii,  

responsabilului  cu  elevii  (comisia  pentru  combaterea violentei). 

15. Se interzice trimiterea elevilor la cancelarie dupa condica sau cataloage. 

16. După ultima oră de curs a elevilor aceştia vor fi conduşi de către cadrul 

didactic până la ieşirea din scoală. Cadrul didactic nu va părăsi sala de clasă, până 

ce ultimul elev nu va ieși din clasă. 
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17.Cadrele didactice se vor adresa elevilor într-un limbaj decent, evitând invectivele 

si etichetările. 

18.Este interzisa cu desăvârşire pedeapsa corporala in scoală. 

19.Criticile  la  adresa personalului  scolii, colegilor  sau  a  conducerii  scolii  vor  fi  

formulate  si prezentate cu respectul cuvenit in cadru organizat. 

20.Nu este permisa pretinderea de sume de bani (oricât de mici) elevilor. 

21.Nu este permisa ieşirea cadrului didactic de la ora decât in caz de forţa majora. 

22.Refuzul  unor  sarcini  sau  îndeplinirea  necorespunzatoare  a  acestora  de  către  

cadrele  didactice atrage dupa sine diminuarea calificativului si a premierilor. 

23.Invatatorul/profesorul întocmeşte programul de recuperare a elevilor şi îl 

prezintă spre aprobare directorului şcolii. 

24.Invatatorul/profesorul răspunde de instruirea suplimentara, în funcţie de 

potenţialul fiecărui elev şi de dificultăţile constatate pentru ameliorarea situaţiei la 

invatatura. 

25.Invatatorul/Dirigintele    realizează  comanda  anuala  de manuale  şcolare  si  o  

transmite compartimentului administrativ. 

26.Invatatorul/Dirigintele tine evidenta stricta a manualelor. 

27. Invatatorul/profesorul răspunde de respectarea termenelor fixate. 

  

 

                                                 CAPITOLUL II 

 

                                             Organizarea muncii 

 

Art.8  Timpul de muncă şi de odihnă 

 

(1) Cursurile se desfăşoară într-un singur schimb. 

(2) În învățământul primar, ora de curs este de 50 de minute, iar în ultimele cinci 

minute învatatorii organizeaza activităţi extracurriculare, de tip recreativ. 

(3) La clasa pregătitoare şi la clasa I, activităţile de predare-învăţare-evaluare 

acoperă 30—35 de minute, restul de timp fiind destinat activităţilor liber-alese, 

recreative. 

(3) Pentru clasele din învatamântul gimnazial, ora de curs este de 50 de minute, cu o 

pauza de 10 minute dupa fiecare oră.  

(4) În situatii speciale si pe o perioada determinata, durata orelor de curs si durata 

pauzelor pot fi modificate, cu aprobarea inspectorului scolar general, la propunerea, 

bine fundamentata, a Consiliului de Administratie al unitatii de învatamânt. 
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Art.9 

(1) In urma analizei de nevoi întreprinse de Consiliul de Administraţie, privind 

resursele existente (umane, financiare şi materiale) din unitatea de învăţământ, in 

Scoala Gimnziala nr 112 se poate desfasura Programul „Şcoala după şcoală”,  

(2) Comisia pentru Programul „Şcoala după şcoală”, a propus o ofertă sub formă 

de pachete educaţionale pentru acest Program, conform metodologiei aprobate prin 

Ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale.  

(3) Programul „Şcoala după şcoală” se organizează prin decizia Consiliului de 

Administraţie al unităţii de învăţământ, cu avizul inspectoratului şcolar. 

 

        Rămânerea în cadrul ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 112 peste programul 

normal de lucru, se face numai cu aprobarea conducerii acesteia. 

Înainte de începerea programului, salariaţii sunt obligaţi să semneze condica 

de prezenţă. Direcțiunea are obligaţia să vizeze zilnic condica de prezenţă la 

sfârşitul programului de lucru. Orele nesemnate sunt considerate neefectuate. 

Salariaţii care întârzie de la programul de lucru stabilit, trebuie să raporteze 

superiorului ierarhic situaţia, chiar dacă este vorba de un caz de forţă majoră. În 

afara cazurilor neprevăzute, toate absenţele trebuie autorizate în prealabil de 

superiorul ierarhic. În cazul în care absenţa s-a datorat unui motiv independent de 

voinţa celui în cauză (boala, accident etc.) superiorul ierarhic trebuie informat 

imediat, acesta fiind cel în măsura să aprecieze, în toate cazurile, dacă este necesar 

să se ia masuri sau să se propună măsuri disciplinare. 

 

Direcțiunea răspunde de organizarea şi tinerea evidenţei proprii privind 

concediile de odihnă, concediile fără plată, zilele libere plătite, învoiri de la program 

şi alte aspecte care privesc timpul de muncă şi odihnă al salariaţilor. 

 

      Art.10. Concediul de odihnă, concediul medical şi alte concedii 

 

a) salariaţii au dreptul, în condiţiile legii, la concediu de odihnă, la concedii 

medicale şi la alte concedii. 

- Toţi cei menţionaţi la alin.a) au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un 

concediu de odihnă plătit. 

b) În afara concediului de odihnă, salariaţii au dreptul la zile de concediu plătite, în 

cazul următoarelor evenimente familiale deosebite: 

- căsătoria salariatului – 5 zile; 

- naşterea sau căsătoria unui copil - 3 zile; 

- decesul soţului sau al unei rude de până la gradul II a salariatului - 3 zile; 

         Concediul plătit se acordă, la cererea salariatului, de conducerea ȘCOLII 

GIMNAZIALE NR. 112. 
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c) Salariatul trebuie să facă dovada prin certificat medical şi să justifice absenţa în 

caz de boală, sau eventual să anunţe probabilitatea absenţei pentru cauza de boală. 

d) În perioada concediilor medicale, a concediilor de maternitate şi a celor pentru 

creşterea şi îngrijirea copiilor, raporturile de muncă nu pot înceta şi nu pot fi 

modificate decât din iniţiativa salariatului. 

 

           Art.11- Concediu fără plată 

 

Personalul are dreptul la concedii fără plată în condiţiile legii. 

Evidenţa concediilor fără plată se va ţine de către compartimentul secretariat, 

care va urmări implicaţiile acestora în vechimea în muncă. 

 

     

       Art.12.- Delegarea, detaşarea 

 

    Condiţiile în care se efectuează delegarea salariaţilor sunt cele reglementate de 

Codul Muncii. 

 

                                         CAPITOLUL III 

 

IGIENA ŞI SECURITATEA 

 

              Art.13. Conducerea ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 112 are obligaţia să asigure 

condiţii normale de lucru, de natură să le ocrotească sănătatea şi integritatea fizică, 

după cum urmează: 

           Instrucţiunile prevăzute în prezentul Regulament de ordine interioară, impun 

fiecărei persoane să vegheze atât la securitatea şi sănătatea sa, cât şi a celorlalţi 

salariaţi din societate. 

Fumatul în incinta ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 112 este cu desăvârşire 

interzis ca şi introducerea sau consumarea băuturilor alcoolice. 

          În prezenţa semnelor evidente de comportament anormal al unei persoane din 

cauza căreia aceasta ar putea să nu mai poată executa sarcinile de serviciu şi care 

poate determina crearea unei situaţii periculoase, conducerea va dispune un consult 

medical al salariatului respectiv. Acest consult medical, va avea drept scop, 

respectând secretul medical, precizarea unui diagnostic, pronunţarea unei atitudini, 

recomandarea unui tratament medical dacă este necesar. În aşteptarea unei soluţii 

definitive, persoanei în cauză îi va fi interzis să–şi mai exercite munca. 

Salariaţii beneficiază de grupuri sanitare curate şi dotate cu materiale de 

strictă necesitate, în vederea creării unui confort necesar respectării intimităţii 

fiecăruia, precum şi pentru preîntâmpinarea îmbolnăvirilor. 
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Efectuarea curăţeniei în clase, grupuri sanitare, holuri se va face numai cu 

materiale speciale. Nerespectarea acestor prevederi sunt considerate abateri 

disciplinare şi vor atrage sancţionarea disciplinară a celor ce se vor face vinovaţi de 

încălcarea acestora. 

 

           Art.14.- Comportarea în caz de accidente sau incidente la locul de muncă 

 

       În domeniul protecţiei muncii se va acţiona astfel: 

Toate accidentele survenite în timpul serviciului, mai ales cele cu consecinţe 

grave, vor fi declarate imediat conducerii ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 112 sau 

înlocuitorului de drept al acestuia. Aceleaşi reguli vor fi respectate şi în cazul 

accidentelor survenite pe traseul domiciliu - loc de muncă şi invers. 

Accidentul care a produs invaliditate, accidentul mortal precum şi accidentul 

colectiv, vor fi comunicate de îndată către conducerea ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 

112 sau alta persoana din conducerea acesteia, Inspectoratele teritoriale de muncă, 

precum şi organelor de urmărire penală competente, potrivit legii. 

 

            Art.15.- Utilizarea echipamentelor de protecţie şi de lucru din dotare. 

 

              Fiecare persoană este obligată să-şi utilizeze echipamentul tehnic de 

protecţie şi de lucru conform cerinţelor, fiind interzisă utilizarea acestuia în scopuri 

personale. 

Sunt considerate echipamente tehnice: echipamente de calcul, birotică, 

aparate, în general, toate materialele încredinţate salariatului în vederea executării 

atribuţiilor sale de serviciu. 

Este interzisă intervenţia din proprie iniţiativa asupra echipamentului tehnic 

sau de protecţie, dacă întreţinerea acestuia este încredinţată unui specialist, 

salariatul fiind obligat să apeleze la serviciile acestuia. 

       

       Art.16.- Dispoziţii în caz de pericol 

        

 În caz de pericol, ( cutremur, incendiu, etc.) evacuarea personalului și a 

elevilor ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 112 se efectuează conform Planului de 

Evacuare stabilit pe baza Normelor de pază contra incendiilor şi Planului de 

Apărare Civilă. 

 

        Art.17. – Pagube produse sau suferite de salariaţi 
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      Lucrările, documentaţia de serviciu, tehnică de calcul din dotare sunt 

asigurate prin depunerea acestora în dulapuri, camere prevăzute cu sisteme şi 

dispozitive de închidere. 

  a) Autoturismele proprietate personala ale personalului vor fi parcate în spaţii 

speciale aprobate. Conducerea ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 112 nu poarta 

răspunderea pentru pagubele aduse în parcare, în timpul programului normal de 

lucru. 

  b)  În stare de urgenţă sau necesitate, mai ales în cazul posibilităţii existenţei         

în dulapuri a unor produse insalubre sau periculoase, sau cu ocazia unor cazuri de 

forţă majoră, conducerea poate după ce a informat salariaţii respectivi, să dispună 

deschiderea dulapurilor. Deschiderea se va face în prezenţa celor interesaţi. În cazul 

absenţei salariatului sau refuzul lui de a participa la acţiune, aceasta se va face în 

prezenta unui terţ angajat. 

 

 

CAPITOLUL IV 

                               

REGULI DE DISCIPLINĂ 

       

               Art.18. – Recompense 

 

  Salariaţii în urma realizării sarcinilor la nivelul standardelor de performanţă 

stabilite prin fişa postului, pot beneficia de recompense potrivit legii. 

 

               

 

 

Art.19. – Abateri disciplinare 

 

Încălcarea cu vinovăţie de către salariaţi, indiferent de funcţia pe care o 

ocupa, a obligaţiilor de serviciu, inclusiv a regulilor de comportare prevăzute în 

prezentul regulament, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit 

legislaţiei în vigoare. 

Sunt abateri disciplinare: 

• întârzierea în mod repetat de la ora de începere a programului de lucru; 

• absenţe nemotivate de la serviciu; 

• intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului 

legal; 

• atitudinile ireverenţioase în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu; 



 

Şcoala Gimnazială Nr. 112  
Str. Pătulului nr. 2 
Sectorul 3, Bucureşti 
Tel: 021 348 33 31 
Fax:021348 27 87 

 

 

 14 

• refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile prevăzute în fişa 

postului; 

• manifestări care aduc atingere prestigiului ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 112; 

• exprimarea sau desfăşurarea, în calitate de salariat ori în timpul programului de 

lucru, a unor opinii sau activităţi publice cu caracter politic; 

• încălcarea prevederilor legale referitoare la concurenţa neloială; 

• părăsirea serviciului fără motiv întemeiat şi fără a avea în prealabil aprobarea 

şefului ierarhic; 

• desfăşurarea unei activităţi personale sau private în timpul orelor de program; 

• solicitarea sau primirea de cadouri în scopul furnizării unor informaţii sau 

facilitări unor servicii care să dăuneze activităţii ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 

112; 

• introducerea, distribuirea, facilitarea introducerii sau distribuirii în unitate a 

băuturilor alcoolice, pentru a fi consumate la locul de muncă; 

• intrarea şi rămânera în unitatea școlară  sub influenţa băuturilor alcoolice; 

• introducerea, posedarea, consumarea, distribuirea sau vinderea de substanţe / 

medicamente al căror efect pot produce dereglări comportamentale; 

• întruniri de orice fel care nu privesc activitatea profesională; 

• desfăşurarea activităţilor politice  de orice fel; 

• orice alte fapte interzise de lege; 

a) Fumatul în locuri nepermise, întârzierea de la programul de lucru, furtul, 

violenţa fizică, refuzul de a se supune aplicării politicilor de : securitate şi 

protecţie a muncii, interzicere a fumatului, interzicere a consumului de alcool 

sau de medicamente care pot produce dereglări comportamentale, sunt 

considerate abateri deosebit de grave şi se sancţionează conform prezentului 

regulament prin desfacerea contractului individual de muncă. 

 

         

Art.20. – Sancţiuni disciplinare 

 

Sancţiunile cu caracter disciplinar ce pot fi aplicate sariaţilor în caz de abatere 

disciplinară sunt următoarele: 

a) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica în conformitate cu art. 280 alin. (2) 

din Legea nr. 1/2011, în funcție de gravitatea abaterilor săvârșite, sunt: 

- observație scrisă; 

- avertisment; 

- diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, de îndemnizația 

de conducere, de îndrumare și de control cu până la 15%, pe o perioadă 

de 1-6 luni; 



 

Şcoala Gimnazială Nr. 112  
Str. Pătulului nr. 2 
Sectorul 3, Bucureşti 
Tel: 021 348 33 31 
Fax:021348 27 87 

 

 

 15 

- suspendarea pe o perioadă de până la 3 ani a dreptului de înscriere la un 

concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere, de îndrumare și de 

control; 

- destituirea din funcția de conducere, de îndrumare și de control în 

învățământ; 

- desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

b) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica în conformitate cu art. 264 din Codul 

Muncii aprobat prin Codul Muncii modificat prin Legea 40/2011 sunt: 

- avertismentul scris; 

- suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu 

poate depăși 10 nzile lucrătoare; 

- retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției 

în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 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. 

 

IMPORTANT: Nu se pot aplica amenzi disciplinare, în conformitate cu art. 

265 din Codul muncii completat, modificat. 

OBSERVAȚIE: Este de așteptat ca sancțiunile să fie acordate în 

concordanță cu gravitatea abaterilor săvârșite, dar și gradat, în funcție de 

săvârșirea anterioară a altor abateri disciplinare, respectiv de aplicarea anterioară 

a altor sancțiuni. 

 

 

 

       Art.21.- Interzicerea şi sancţionarea hărţuirii sexuale 

 

          Nu se tolerează în cadrul relaţiilor de serviciu manifestări de hărţuire sexuală.                                             

Sunt considerate hărţuiri sexuale, acele gesturi, manifestări, comentarii insinuante, 

sau propuneri cu aluzii sexuale. Acestea pot crea o stare de stres în cadrul ȘCOLII 

GIMNAZIALE NR. 112 şi pot conduce la degradarea atmosferei de lucru şi a 

moralului angajaţilor. În sensul celor de mai sus, nu este permis angajaţilor ȘCOLII 

GIMNAZIALE NR. 112 să impună constrângeri, sau să exercite presiuni de orice 

altă natură în scopul obţinerii de favoruri de natură sexuală. 

Salariaţii, care vor fi autorii dovediţi ai unor fapte prevăzute mai sus, vor fi 

sancţionaţi conform prevederilor art.20, respectând procedura stabilita la art. 22 din 

prezentul regulament. 
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        Art.22. – Dreptul de apărare al salariaţilor 

 

a) La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi 

gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, 

gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în serviciu 

a salariatului, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor 

sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate, în condiţiile prevăzute de lege. 

b) Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicata decât după cercetarea prealabilă 

a faptei imputate şi după audierea salariatului. Audierea salariatului trebuie 

consemnata în scris, sub sancţiunea nulităţii. 

c) Refuzul salariatului, de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaraţie 

privitoare la abaterile imputate se consemnează într-un proces verbal. În astfel 

de cazuri sancţiunea poate fi aplicata. 

d) Acelaşi procedeu se va aplică şi în cazul personalului care refuză să se 

prezinte în vederea audierii. 

e) Sancţiunile disciplinare se aplică potrivit legii. 

f) Salariatul nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa tribunalului, 

solicitând anularea sau modificarea după caz, a ordinului sau dispoziţiei de 

sancţionare. 

g) Dacă s-a dovedit nevinovăţia persoanei sancţionte, persoanele cu rea credinţă 

care au determinat aplicarea sancţiunii disciplinare, răspund disciplinar, 

material, civil şi după caz penal. 

 

 

                                          CAPITOLUL V  

                                  

                                OBLIGAŢIILE CONDUCERII 

 

       Art.23.- Obligaţiile conducerii ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 112 

 

Conducerea ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 112 în vederea bunei desfăşurări a 

activităţii se obligă: 

• Să organizeze activitatea salariaţilor ţinând cont de strategia de dezvoltare, 

precizând prin fişa postului atribuţiile fiecăruia în raport de studiile, 

pregătirea profesională şi specialitatea acestora, stabilind în mod corect şi 

echitabil volumul de muncă al fiecăruia; 

• Să răspundă pentru legalitatea şi oportunitatea dispoziţiilor date subalternilor, 

atât în cadrul ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 112 cât şi în afara acesteia; 
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• Să organizeze periodic forme de instruire şi formare profesională în raport de 

realizarea şi calitatea muncii fiecărui salariat, indiferent de nivelul sau natura 

studiilor avute; 

• Să sprijine şi să stimuleze iniţiativa şi capacitatea profesională a salariaţilor; 

• Să asigure condiţiile necesare aplicării dispoziţiilor legale în vigoare 

referitoare la securitatea muncii şi prevenirea incendiilor, timpul de lucru şi 

de odihnă, acordarea drepturilor pentru muncă prestată; 

 

Art.24. – Obligaţiile salariaţilor 

 

Salariaţii au îndatorirea: 

a) Să îşi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod 

conştiincios îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care 

ar putea să aducă prejudicii ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 112; 

b) Să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice 

în exercitarea atribuţiilor ce le revin; 

c) Să răspundă, potrivi legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din 

funcţia pe care o deţin, precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate; 

d) Să se conformeze dispoziţiilor date de şefii cărora le sunt subordonaţi 

direct, cu excepţia cazurilor în care apreciază că aceste dispoziţii sunt 

ilegale; 

e) Să păstreze secretul de stat şi secretul de serviciu în condiţiile legii; 

f) Să păstreze confidenţialitatea în legătura cu faptele, informaţiile sau 

documentele de care iau cunoştiinţă în exercitarea funcţiei; 

g) Să nu solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, 

daruri sau alte avantaje. 

h) Să îşi perfecţioneze pregătirea profesionala fie în cadrul ȘCOLII 

GIMNAZIALE NR. 112, fie urmând cursuri de perfecţionare organizate 

în acest scop; 

i) Să se conformeze programului de lucru al ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 

112; 

j) Să anunţe, personal sau prin altă persoană, conducerea ȘCOLII 

GIMNAZIALE NR. 112 situaţia în care, din motive obiective ori din 

cauza îmbolnăvirii absentează de la serviciu, în cursul zilei în care are loc 

absenţa, sau în cel mult 24 de ore; 

k) Să aibă o atitudine demna şi corectă, respectuoasă, dând dovadă de 

iniţiativă, creativitate, spirit constructiv, prezenţă de spirit, capacitate 

decizională operativă, diplomaţie; 

l) Să aducă la cunoştinţa şefilor ierarhici orice neregulă constatată, abateri 

sau greutăţi în muncă; 
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m) Să aibă o comportare corectă şi demnă în cadrul relaţiilor de serviciu, să-

şi ajute colegii sau colaboratorii în aducerea la îndeplinire a obligaţiilor 

de serviciu şi să se suplinească în cadrul specialităţii lor; 

n) Să se prezinte la serviciu în ţinută decentă, să facă şi să menţină ordinea 

şi curăţenia la locul de muncă, conform sarcinilor ce-i revin prin fişa 

postului; 

o) Să fumeze numai în spaţiile special amenajate; 

p) Să cunoască şi să respecte politicile de securitate şi protecţia muncii şi de 

prevenire şi stingere a incendiilor; 

q) Să nu utilizeze timpul de lucru în scopuri personale; 

r) Să aducă la cunoştinţă superiorului ierarhic orice abatere de la 

prevederile prezentului regulament săvârşită de alţi salariaţi, sau, 

vizitatori ai ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 112; 

s) Să respecte în totalitate prevederile prezentului regulament şi să păstreze 

confidenţialitatea privind conţinutul acestuia. 

 

 

CAPITOLUL VI 

ATRIBUŢIILE SI RESPONSABILITĂŢILECOMISIILOR SI 

COLECTIVELOR DE  LUCRU  

OBLIGAŢIILE  PERSONALULUI  DIDACTIC  AUXILIAR  ŞI  A  

PERSONALULUI NEDIDACTIC 

 

Disciplina muncii impune respectarea de către întreg personalul didactic 

auxiliar şi nedidactic a următoarelor obligaţii generale: 

Să îndeplinească cu stricteţe îndatoririle de serviciu executând la timp şi în 

bune condiţii lucrările ce îi sunt atribuite în conformitate cu fişa postului, să se 

conformeze întocmai dispoziţiilor primite din partea şefilor ierarhici şi a organelor 

de conducere;  

Să cunoască şi să respecte întocmai normele de protecţia muncii, a normelor 

PSI şi a normelor de apărare împotriva dezastrelor naturale; 

Să aducă imediat la cunoştinţa şefului ierarhic orice neregulă, abatere, 

defecţiune sau greutăţi în muncă, precum şi orice încălcare a normelor de protecţia 

muncii şi a normelor PSI ; înştiinţarea se face verbal, direct, telefonic, sau, după caz, 

în scris (referat);  

Să respecte întocmai programul de lucru stabilit şi să utilizeze eficient timpul 

de lucru, să anunţeîn caz de îmbolnăvire, din prima zi la locul de muncă;  

Să se prezinte la serviciu în deplină capacitate de muncă, să-şi ridice continuu 

nivelul profesional, să aibă o atitudine demnă şi corectă faţă de ceilalţi angajaţi. 
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CAPITOLUL VII 

EVALUARUAREA ANUALĂ A  ACTIVITĂŢII PERSONALULUI 

DIDACTIC ŞI DIDACTIC AUXILIAR 

 

(1)  Evaluarea  activităţii  personalului  didactic  şi  didactic  auxiliar  din  

unităţile  şi  instituţiile  de învăţământ  preuniversitar  se  realizează  anual,  pentru    

întreaga  activitate  desfăşurată  pe    parcursul anului școlar, la nivelul  unităţii şi 

două componente: 

a) autoevaluarea; 

b) evaluarea potrivit fișei postului și a fișei de evaluare. 

(2) Fişele cadru ale postului  şi fişele cadru de  autoevaluare/evaluare pentru 

personalul didactic şi didactic auxiliar sunt prezentate in continuare: 

(3)  Fișele  cadru  ale postului  pentru  fiecare  funcție  didactică  și  didactică  

auxiliară  se operaționalizează/individualizează  de  către  directorul  și  directorul  

adjunct  al  unității/instituției  de învățământ. 

(4) Fișa postului operaționalizată se aprobă și se revizuiește anual decătre 

consiliul de administrație și constituie anexă la contractul individual de muncă. 

 

 

CAPITOLUL VIII 

 

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA PENTRU 

ELEVI 

 

An şcolar 2018–2019 

1. Elevii vor fi prezenţi în curtea scolii cu 10 minute inainte de începerea 

programului si vor intra în scoală numai sub supravegherea cadrelor didactice. 

2. Dupa  ce  s-a  sunat  de  intrare,  elevii vor  intra  imediat în clase  si  vor 

aştepta cadrul didactic în linişte si pregătiţi pentru ora. 

3. Se interzice elevilor sa ramana pe holuri dupa ce s-a sunat de intrare. 

4. Întârzierea la ora va fi consemnata in catalog. 

5. Absentele  nemotivate  (chiulurile) vor fi aduse la cunoştinţa comisiei de 

disciplina pe scoală si de  asemenea,  părinţilor.  Chiulul  va  fi  sancţionat  

conform  regulamentelor  în  vigoare - discutarea cazurilor în fata colectivului de 

elevi si a Consiliului Profesoral, scăderea notei la purtare, înştiinţarea părinţilor. 

6. In  timpul  orelor elevii trebuie sa fie atenţi, sa respecte cerinţele fiecărui 

cadru didactic, sa aiba un comportament demn, civilizat, respectuos. Orice 

manifestare care perturba desfăşurarea orei va fi consemnata in caietul de observaţii 

al clasei si in registrul de observaţii al comisiei de disciplina pe scoală. Abaterile 
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repetate de la disciplina orei vor fi sancţionate conform regulamentului de ordine 

interioara a scolii. 

7. Elevii nu au voie să părăsească sala  de  clasa  în  timpul  orei,  decât  în  

cazuri  deosebite  si  numai cu aprobarea cadrului didactic. 

8. Elevii  au  obligaţia  sa  aiba  o  ţinuta  decenta,  îngrijită,  sa  folosească  

un  limbaj  civilizat, nejignitor.Ținuta decentă se referă la: 

pentru fete: fustă de lungime medie (cel mult 10 cm deasupra genunchiului), 

bluze cu o lungime care să nu permită expunerea pielii în zona taliei; păr şi unghii 

îngrijite. Părul lung va fi legat în timpul orelor.  

 pentru băieţi: păr tuns corespunzător, unghii îngrijite, vestimentaţie 

decentă.  

 Sunt interzise: piercing-ul, machiajul şi manichiura extravagantă, 

9. Elevii  trebuie  sa  manifeste  respect  fata  de  toate cadrele  didactice,  fata  

de  personalul  auxiliar  al scolii si fata de colegi. 

10. Elevii de serviciu pe clasa vor asigura păstrarea curăţeniei clasei, 

aerisirea sălilor de curs si vor răspunde in cazul producerii unor stricăciuni. Vor 

răspunde, de asemenea, de securitatea  clasei în timpul orelor de sport si in cazurile 

in care elevii se deplasează în cabinete si laboratoare. 

11. Fiecare elev răspunde de curăţenia de  la banca sa și din banca sa. 

12. Orice stricăciune produsa in clasa, pe holuri, in toalete va fi remediata 

sau plătită de cei în   cauza. In   cazul   in   care   faptasul,   refuza   sa   remedieze   

sau   sa   plateasca   contravaloarea stricaciunii, acesta va fi sancționat cu mustrare 

scrisă. 

13. In  cazul  in  care  nu  se  afla  cine  este  autorul  unei  stricăciuni,   toata   

clasa   va   suporta contravaloarea acesteia. 

14. In pauze, se interzice elevilor sa alerge pe holuri, sa tipe sau sa 

folosească sala de clasă ca loc de joaca. 

15. Se interzice elevilor trantirea si lovirea uşilor cu piciorul. In timpul 

pauzelor uşile vor ramane deschise. 

16. Se interzice elevilor sa umble la instalaţia de apa, sa distrugă sau sa 

deterioreze instalaţiile sanitare din WC-uri. Orice defecţiune a acestora va fi adusa 

la cunoştinţa profesorilor de serviciu de pe holuri, personalului auxiliar de 

serviciu. 

17. Se interzice elevilor  deplasarea pe holurile destinate profesorilor. 

18. Se  interzice  elevilor  venirea  la  cancelarie  si  solicitarea  unor  cadre  

didactice. Excepţie  fac cazurile deosebite: accidentări, îmbolnăviri, aducerea sau 

luarea unor materiale didactice. 

19.Vor fi aspru pedepsite următoarele fapte: fumatul in scoală sau in curte, 

aducerea si consumul băuturilor alcoolice, furturile, deposedarea de bani si de alte 

obiecte a unor elevi. Asemenea acte vor fi aduse la cunoştinţa Politiei. 
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20. In timpul pauzei elevii nu au voie sa părăsească curtea scolii. Vor avea 

pachet adus de acasă. 

21. Se interzice elevilor sa urce in copaci sau pe scările de acces pe acoperişul 

scolii,  pe  gardul scolii. 

22. Dupa terminarea programului elevii vor parasi curtea scolii. 

23. Se  interzice  folosirea  telefoanelor  mobile  in  scoala  atât pe  durata  

orelor  de  curs, cât și în timpul pauzelor. Elevul/a care nu va respecta această 

regulă va fi sancționat cu mustrare scrisă și scăderea unui punct la purtare pentru 

fiecare abatere. De asemenea, dacă elevul optează să vină cu telefonul mobil la 

școală, acesta este obligat să îl depună, închis, pe toată durata orelor de curs, dar și 

în timpul pauzelor, în dulapul individual din clasă. 

 

24. Se  interzice  fotografierea  /  filmarea  scolii  si  /  sau  spatiilor  scolare  

si  distribuirea in  mediul social, virtual, etc. a acestor materiale media fara acordul 

explicit al învățătorului/profesorului/directorului. 

25. Se interzice  fumatul  in scoala / spatii  scolare. Orice elev prins  

savarsind ceasta abatere  isi  va anunta  si  aduce  unul  dintre  parinti  la  scoala  

in  ziua  urmatoare.Va fi sancționat cu mustrare scrisă și scăderea unui punct la 

purtare pentru fiecare abatere. 

 

CAPITOLUL IX 

 

DISPOZIŢII FINALE 

 

          Art.25- Măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului de ordine 

interioară: 

                    

Prezentul Regulament de ordine interioara a fost vizat în Consiliu Profesoral 

și a fost aprobat de către Consiliu de Administrație. 

Acest regulament va fi adus la cunoştinţă sub semnătura, fiecărei persoane. 

          Persoanele numite sau nou angajate nu-şi pot începe activitatea decât după ce 

au semnat că au luat la cunoştinţă de conţinutul acestui regulament, prin grija 

Compartimentului Secretariat. 

Prezentul Regulament de Ordine Interioară al ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 112 

intră în vigoare din anul școlar 2018-2019 . 

 

                           

DIRECTOR,   DIRECTOR ADJUNCT,  CONSILIER EDUCATIV,      SINDICAT,            


