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CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

 

 Art.1   

Regulamentul de organizare si funcţionare a Şcolii Gimnaziale nr.112 denumit în continuare 

Regulament, cuprinde norme referitoare la organizarea si funcţionarea unităţilor de învatamânt 

preuniversitar de stat si particular, în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu Ordinul MENCS nr 5079/2016  referitor la 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învatamânt preuniversitar cu 

modificările ulterioare, precum şi al prevederilor Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în 

unităţile de învăţământ şi a Legii nr. 29/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/2007, 

respectiv a Q.M.Ed.C. nr. 5699/2005 privind aprobarea măsurilor privind creşterea gradului de 

securitate în unităţile de învăţământ şi completările cu Ordinul  3027/2018. 

 

 Art.2  

Respectarea regulamentului este obligatorie pentru personalul de conducere, didactic de 

predare, didactic auxiliar, nedidactic, pentru beneficiarii primari ai educației (elevii) şi beneficiarii 

indirecți (părinţii) care vin în contact cu unitatea de învăţământ - Şcoala Gimnazială nr. 112. 

 

 Art.3   

(1) Şcoala Gimnazială nr. 112, ca unitate de învatamânt preuniversitar este organizată şi 

functioneaza în baza legislatiei generale si speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul 

Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, a deciziilor inspectoratului scolar si a prezentului 

regulament. 

(2) Regulamentul este aprobat de Consiliul de administratie, cu participarea reprezentanţilor 

organizaţiei sindicale, recunoscute la nivel de ramură, existente în şcoală şi cuprinde reglementări 

specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii în Şcoala Gimnazială nr. 112, în 

concordanţă cu prevederile legale, în vigoare. Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare 

a unităţii de învăţământ, precum şi modificările ulterioare ale acestuia, se supun, spre dezbatere, în 

consiliul reprezentativ al părinţilor şi 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.4    

În incinta unităţii de învatamânt sunt interzise, potrivit legii, crearea şi functionarea oricăror 

formaţiuni politice, organizarea şi desfăţurarea activităţilor de propagandă politică si prozelitism 

religios, orice formă de activitate care încalcă normele convieţuirii sociale, care pun în pericol 

sănătatea fizică, psihică a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic. 

 

Art.5  

(1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic 

următor. 

(2) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a 

sesiunilor de examene se stabilesc prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării 

Ştiinţifice. 

           (3) În situaţii obiective de urgenţă, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi naturale, 

cursurile şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată. 

 (4) Suspendarea cursurilor şcolare se poate face la nivelul unităţii de învatamânt, la cererea 

directorului, dupa consultarea sindicatelor şi cu informarea inspectorului şcolar general; 

(5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei 

şcolare până la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar, stabilite de consiliul de administraţie 

al unităţii de învăţământ şi comunicate inspectoratului scolar. 
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CAPITOLUL II 

Organizarea unităţii de învăţământ 

 

Art.6  

(1 ) În sistemul național de învățământ, unitățile de învățământ autorizate să funcționeze 

provizoriu/acreditate dobândesc personalitate juridică, în conformitate cu prevederile legislației în 

vigoare. 

(2) Unitatea de învățământ cu personalitate juridică (PJ) are următoarele elemente definitorii: 

a) act de înființare - ordin de ministru/hotărâre a autorităților administrației publice locale sau 

județene (după caz)/hotărâre judecătorească/orice alt act emis în acest sens și respectă 

prevederile legislației în vigoare; 

b) dispune de patrimoniu în proprietate publică/privată sau prin administrare/comodat/închiriere 

(sediu, dotări corespunzătoare, adresă); 

c) cod de identitate fiscală (CIF); 

d) cont în Trezoreria Statului; 

e) ștampilă cu stema României, cu denumirea Ministerului Educației Naționale și cu denumirea 

exactă a unității de învățământ corespunzătoare nivelului maxim de învățământ școlarizat. 

(3) Fiecare unitate de învățământ cu personalitate juridică are conducere, personal și buget proprii, 

întocmește situațiile financiare, dispunând, în limitele și condițiile prevăzute de lege, de autonomie 

instituțională și decizională. 

 

Art.7 Activităţi şcolare 

 

Activităţile ce se desfăşoară  într-o unitate de învăţământ sunt: 

• Curriculare 

• Extracurriculare 

 

Aceste activităţi se desfăşoară conform unei proiectări cuprinzând : 

- obiective bine stabilite; 

- resurse implicate : umane, materiale şi financiare; 

- finalităţi urmărite.  

 

 

Art.8   

Înscrierea la Şcoala Gimnazială nr. 112 la învaţământul primar şi gimnazial, se face în urma 

unei solicitari scrise din partea părintelui/tutorelui/susţinătorului legal. Pentru învaţământul 

gimnazial, cu predare intensivă a unei limbi străine, elevii vor susţine un test de aptitudini pentru 

învăţarea limbii străine respective , în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

Art.9  

 La înscrierea în învaţământul gimnazial, continuitatea studiului limbilor moderne se asigură în 

funcţie de oferta educaţională a unităţii de învaţământ. 

Art.10 

În învatamântul gimnazial în cadrul aceluiaşi an de studiu, clasele se constituie în funcţie de 

oferta educaţională a unităţii de învaţământ şi de limbile moderne care se studiază. 

Art.11 

 Cursurile se desfăşoară într-un singur schimb. Programul este dimineaţa între orele 8.00-14.00. 

(1) În învăţământul primar, ora de curs este de 50 de minute, iar în ultimele cinci minute 

învaţătorii organizează activităţi extracurriculare, de tip recreativ; după a doua oră de curs, se 

stabileşte o pauză de 20 minute. 



4 

 

(2) 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 învăţământul gimnazial, ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 

10 minute după fiecare oră; după a doua oră de curs, se stabileşte o pauză de 20 minute.  

(4)  În situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi durata pauzelor pot 

fi modificate, cu aprobarea inspectorului şcolar general, la propunerea, bine fundamentată, a 

consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

 

  Art 12 

În şcoală se va organiza permanent pe durata desfăşurării cursurilor serviciul pe şcoală din 

partea profesorilor, cât şi paza unităţii şcolare cu personal avizat de poliţie. 

 

Art.13 

  Se va amenaja un loc de aşteptare pentru persoanele străine care se află în şcoală pentru 

rezolvarea diferitelor probleme, totodată acestea fiind menţionate în registrul de acces în unitate. 

 

Art.14 

Conducerea şcolii va ţine legătura permanentă cu organele de poliţie, jandarmerie, pază şi  

protecţie pentru a fi în măsură de a interveni operativ în rezolvarea unor situaţii care ar afecta 

siguranţa civică în zona unităţii de învăţământ. 

 

Art.15 

  Accesul persoanelor în unitatea de învăţământ se face astfel: 

- pentru persoanele străine şcolii cu drept de control, în baza legitimaţiei 

eliberată de instituţia de la care provin sau a ordinului de serviciu; 

- accesul părinților/tutorilor/sustinatorilor legali se realizează conform art. 140-

142 ale prezentului regulament; 

- alte persoane: vizitatori, invitaţi, etc., în baza unor ecusoane specifice eliberate 

de către unitatea de învăţământ,  în urma legitimării şi consemnarii de către 

agentii de pază în registrul de acces al persoanelor străine în școală. 

 

Art.16 

 În cazul în care în unitatea de învăţământ se produc evenimente grave, conducerea şcolii sau 

oricare persoană care ia cunoştinţă despre eveniment are obligaţia să informeze imediat 

Inspectoratului Şcolar sector 3 Bucuresti  şi organele abilitate. 

  

Art.17 

Conducerea şcolii este asigurată de Consiliul de administraţie, Director și Director adjunct. 

Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea unității de învățământ se consultă, după caz, 

cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, organizațiile sindicale, consiliul reprezentativ 

al părinților/asociația părinților, consiliul școlar al elevilor, autoritățile administrației publice locale.  
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CAPITOLUL III 

Managementul unităţii de învăţământ 

 

          Art.18 

  Managementul unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică este asigurat în conformitate cu 

prevederile legale.Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică este condusă de consiliul de 

administraţie, de director şi, după caz, de directori adjuncţi. 

 

III.1.    Organe de decizie  

 

III.1.1. Consiliul de administraţie    

 

  Art.19 

 Competenţele Consiliului de administraţie sunt cele prevăzute în art. 18-19  din 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar – din 

19.09.2016 

 

III.1.2. Directorul 

Art.20.  

Competențele directorului sunt cele prevăzute în art. 20-23 din Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar – din 19.09.2016 

 

III.1.3. Directorul adjunct 

 Art. 21 

 Competențele directorului adjunct sunt cele prevăzute în art. 24-27 din 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar – din 

19.09.2016.  

 

        Art. 22.  

 Pentru optimizarea managementului unităţii de învăţământ, conducerea acesteia elaborează 

documente manageriale, astfel: 

a) documente de diagnoză; 

b) documente de prognoză; 

c) documente de evidenţă. 

      Art. 23  

          (1) Documentele de diagnoză ale unităţii de învăţământ sunt: 

a) rapoartele de activitate semestriale asupra activităţii desfăşurate; 

b) rapoartele comisiilor şi compartimentelor din unitatea de învăţământ; 

c) raportul anual de evaluare internă a calităţii. 

          (2) Conducerea unităţii de învăţământ poate elabora şi alte documente de diagnoză privind 

domenii specifice de interes, care să contribuie la dezvoltarea instituţională şi la atingerea 

obiectivelor educaţionale. 

       Art. 24 

(1) Rapoartele semestriale şi anuale de activitate se întocmesc de către director şi directorul 

adjunct/directorii adjuncţi, după caz. 

(2) Rapoartele semestriale şi anuale de activitate se validează de către consiliul de administraţie, la 

propunerea directorului, la începutul semestrului al doilea, respectiv la începutului anului şcolar 

următor. 
      Art. 25 
 Rapoartele semestriale şi anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul unităţii de învăţământ 
sau, în lipsa acestuia, prin orice altă formă şi prin transmiterea unui exemplar către comitetul 
reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, acolo unde există, fiind documente care conţin 
informaţii de interes public. 
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     Art. 26 

 Raportul anual de evaluare internă (RAEI) se întocmeşte de către comisia pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii, se validează de către consiliul de administraţie, la propunerea coordonatorului 

comisiei şi se prezintă, spre analiză, consiliului profesoral. 

     Art. 27 

Documentele manageriale de evidenţă sunt: 

a) statul de funcţii; 

b) organigrama unităţii de învăţământ; 

c) schema orară a unităţii de învăţământ; 

d) planul de şcolarizare; 

e) dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului. 
 

 

III.2. Organisme  funcționale la nivelul unității de învățământ 

 

    Art.28 

      Comisiile metodice: 

 

a) cu caracter permanent:  

Comisia pentru curriculum 

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 

Comisia pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în cariera didactică 

Comisia  de securitate şi  sănătate în  muncă și pentru situații de urgență 

Comisia pentru controlul managerial intern 

Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 

discriminării în mediul școlar şi promovarea interculturalităţii 

Comisia metodică a diriginţilor. 

 

 

b) cu caracter temporar sau ocazional: 

 

Comisia Responsabilă cu gestionarea Bazei de Date Naţionale a Educaţiei (BDNE) 

Comisia de mobilitate 

Comisia paritară 

Comisia pentru întocmirea orarului 

Comisia de primire, gestionare şi distribuire a produselor lactate şi de panificaţie pentru elevi  

Comisia pentru primirea, gestionarea şi distribuirea rechizitelor şcolare gratuite pentru elevi 

Comisia pentru acordarea burselor şcolare 

Comisia de prevenire a abandonului şcolar, de urmărire a frecvenţei şcolare şi de serviciu pe şcoală 
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Comisia pentru verificarea documentelor şcolare, notare ritmică şi parcurgerea ritmică a materiei 

Comisia  sportului  şcolar  

Comisia pentru concursuri şcolare, activităţi educative şcolare şi  extraşcolare 

Comisia pentru comunicare şi promovare a imaginii şcolii şi implicarea instituţiei în proiecte şi 

programe educaţionale 

Comisia pentru protecţie civilă şi apărare în caz de dezastre 

Comisia pentru apărare împotriva incendiilor 

Comisia de achiziţii   

Comisia de recepţie a valorilor materiale (active fixe corporale şi necorporale, materiale de natura 

obiectelor de inventar, materiale, etc.) 

Comisia de inventariere anuală a întregului patrimoniu al instituţiei de învăţământ  pentru activele 

fixe corporale şi necorporale şi pentru materialele de natura obiectelor de inventar 

Comisia de casare pentru activele fixe corporale şi necorporale şi pentru materialele de natura 

obiectelor de inventar 

Comisia pentru salarizare 

 

Art.29 

Comisiile se constituie anual (Consiliul de adminstraţie putând decide formarea şi a altor 

comisii), iar responsabilii comisiilor sunt numiţi de Consiliul de administraţie.  

 

III.2.1. Comisii permanente 

 

III.2.1.1. Comisia pentru curriculum  

 

  Art.30 

Comisia pentru curriculum este compusa  din şefi de catedră, directorul şi directorul adjunct 

al şcolii si coordonatorul de proiecte. Preşedintele comisiei este directorul şcolii. Componenţa 

comisiei este aprobată în fiecare an şcolar de Consiliul profesoral. 

 

Art.31 

 Comisia pentru curriculum elaborează următoarele documente ce vor fi supuse aprobării 

Consiliului profesoral: 

a. proiectul  curricular al şcolii: trunchi comun, discipline opţionale, finalităţi şi 

obiective ale şcolii, metodologia de evaluare, criterii de selecţie a elevilor;  

b. oferta educaţională a şcolii şi strategia promoţională; analizează şi vizează CDŞ ;  

c. criterii de clasificare a opţiunilor elevilor şi de întocmire corectă a schemelor orare;  

d. metodologia de aplicare a activităţii de consiliere şi orientare; 

e. programe şi planuri anuale şi semestriale; 

  

Art.32 

  Comisia pentru curriculum are în subordine următoarele comisii: 

a. Comisiile metodice  

b. Comisia de perfecţionare metodică  

c. Comisia pentru orar. 

  

III.2.1.2 Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii  

  

Art.33 

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității se constituie şi funcţionează conform 

prevederilor Legii privind asigurarea calităţii în educaţie (nr.75/2005). 
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Art.34 

(1) Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice adopta standarde, standarde de 

referinta, indicatori de performanta, precum si metodologia de asigurare a calitatii.  

(2)  În baza metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii 

Stiinţifice, unitatea scolara elaboreaza si adopta propria strategie si propriul regulament 

de functionare a comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. 

 

Art.35 

(1) Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii este formata din 6 membri. Conducerea 

ei operativa este asigurata de directorul adjunct al scolii. 

(2) Componenta comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii cuprinde, în numar relativ 

egal: 

a) reprezentanti ai corpului profesoral; 

b) reprezentanti ai parintilor si reprezentanti ai elevilor; 

c) reprezentanti ai consiliului local. 

            (3) Membrii comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii nu pot îndeplini functia de 

director sau director adjunct în institutia respectiva, cu exceptia persoanei care asigura conducerea 

ei operativa. Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii poate fi 

remunerata, cu respectarea legislatiei în vigoare. 

           (4) Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii are urmatoarele atributii: 

a) elaboreaza si coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a 

calitatii, aprobate de conducerea unitatii scolare, conform domeniilor si criteriilor prevazute de 

legislatia în vigoare; 

b) elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei în unitatea scolara 

respectiva, pe baza caruia directorul elaboreaza raportul general privind starea si calitatea 

învatamântului din unitatea scolara. Raportul este adus la cunostinta tuturor beneficiarilor, prin 

afisare sau publicare si este pus la dispozitia evaluatorului extern; 

c) elaboreaza propuneri de îmbunatatire a calitatii educatiei; 

d) coopereaza cu agentia româna specializata pentru asigurarea calitatii, cu alte agentii si organisme 

abilitate sau institutii similare din tara ori din strainatate, potrivit legii. 

 

III.2.1.3. Comisia pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în cariera didactică 

 

Art.36 

  Comisia pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în cariera didactică se constituie la 

începutul fiecărui an şcolar, fiind formată din 7 membri, şeful comisiei fiind directorul adjunct al 

unitatii de învăţământ. Doi dintre membrii acestei comisii coordonează activităţile specifice 

mentoratului. 

 

 

Art.37 

  Comisia se întruneşte semestrial şi ori de câte ori este nevoie. 

 

Art.38 

  Atribuţiile Comisiei pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în cariera didactică sunt: 

• să sprijine personalul didactic în aplicarea reformei sistemului educaţional şi în 

îmbunătăţirea activităţii didactice;  

• să informeze prompt personalul didactic cu privire la planuri de învăţământ, 

curriculum, programe şcolare etc. şi la modul de aplicare a acestora;  

• să menţină permanent contactul cu I.S.M.B., informându-se cu privire la modificările 

ce pot apărea în curriculum, la modalităţile de evaluare şi la modul de aplicare a 

acestora;  
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• să menţină legătura cu instituţiile abilitate cu formarea şi perfecţionarea continuă;  

• să informeze personalul didactic de modificările care apar în sistemul de 

perfecţionare ; 

• să sprijine personalul didactic în activitatea de perfecţionare şi de susţinere a 

examenelor pentru obţinerea gradelor didactice;  

• să-i sprijine, din punct de vedere metodic, pe profesorii aflaţi la începutul activităţii 

didactice;  

• să organizeze seminarii, lecţii deschise, discuţii pe diferite probleme; 

• să studieze posibilitatea de realizare a unui punct de informare metodică. 

 

III.2.1.4. Comisia pentru securitate şi sănătate în muncă și pentru situații de urgență 

 

Art.39 

 Este constituită şi funcţionează în conformitate cu Legea 90/1996 privind normele generale 

de protecţie a muncii, Codul muncii, Normele generale privind protecţia muncii (2000), Programul 

de măsuri nr. 30012 aprobat de M.E.N. şi Instrucţiunile Ministerului Învăţământului      nr. 32160. 

 

Art.40 

  Comisia pentru securitate şi sănătate în muncă si pentru situatii de urgenta are în subordine 

responsabilii de catedră ai disciplinelor ce folosesc laboratoarele, sălile de sport, diriginţii claselor, 

secretar, administrator, medicul unitatii scolare şi pe responsabilul compartimentului de protecţia 

muncii. 

 

Art.41 

  Componenţa comisiei se stabileşte la fiecare început de an şcolar şi este coordonată de 

directorul adjunct al unitatii de invatamant. 

 

Art.42 

  Atribuţiile Comisiei pentru securitate şi sănătate în muncă constau în: 

• prelucrarea normelor de protecţie a muncii pe diferite compartimente şi activităţi, 

ţinând cont de riscurile şi accidentele ce pot interveni;  

• organizarea instructajelor de protecţie a muncii pe activităţi (la fiecare două luni);  

• efectuarea instructajelor de protecţie a muncii pentru activităţi extracurriculare (de 

către conducătorii activităţilor); 

• prezentarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot apărea 

în şcoală şi în afara şcolii; 

• asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţilor şcolii în colaborare cu 

administraţia locală.  

• Organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor prin planul 

anual de muncă.  

• Urmăreşte realizarea acţiunilor stabilite şi prezintă periodic normele şi 

sarcinile de prevenire şi stingere a incendiilor, ce revin personalului şi 

elevilor, precum şi consecinţele diferitelor manifestări de neglijenţă şi 

nepăsare.  

• Întocmeşte necesarul de mijloace şi materiale pentru PSI şi solicită 

conducătorului de unitate fondurile necesare.  

• Difuzează în sălile de clasă, laboratoare, cabinete etc, planurile de 

evacuare în caz de incendiu şi normele de comportare în caz de incendiu.  

• Prezintă materiale informative şi de documentare care să fie utilizate de 

diriginţi, profesori, laboranţi în activitatea de prevenire a incendiilor.  
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Art.43 

  Comitetul pentru securitate şi sănătate în muncă se întruneşte semestrial şi ori de câte ori 

este nevoie. 

 

III.2.1.5. Comisia de control managerial intern 

 

Art.44 

Comisia de control managerial intern are următoarele atribuții: 

a) asigură coordonarea deciziilor și acțiunilor compartimentelor structurale ale entității publice; 

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

activitatea de coordonare; 

c) coordonează și influențează decisiv rezultatele interacțiunii dintre salariați în cadrul raporturilor 

profesionale; 

d) conștientizează salariații asupra consecințelor deciziilor și ale acțiunilor lor asupra întregii 

entități publice; 

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

cât și între structurile unități de învățământ. 

 

 

       Art.45 

 La nivelul conducerii unităţilor de învăţământ se va asigura permanenţa prin directori şi 

prin membrii consiliului de administraţie 

 

Art.46 

 Conducerea unităţilor de învăţământ va elabora fişa cu sarcinile ce revin profesorului, 

elevului, pedagogului, supraveghetorului de serviciu. 

 

Art.47 

  Conducerea va completa fişa postului personalului nedidactic şi auxiliar cu atribuţii 

specifice. 

 

Art.48 

  Conducerea şcolii, prin consultarea cu părinţii şi elevii poate dispune introducerea 

uniformei în şcoală. 

 

III.2.1.6. Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 

discriminării în mediul școlar şi promovarea interculturalităţii 

 

 Art.49 

La nivelul fiecărei unități de învățământ funcționează Comisia pentru prevenirea şi 

eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar şi promovarea 

interculturalităţii, conform Strategiei cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile de 

învățământ. 

 

Art.50 

Unitatea de învățământ, în cadrul Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenței, a 

faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar şi promovarea interculturalităţii, elaborează și 

adoptă anual propriul Plan operațional al unității școlare privind reducerea fenomenului violenței în 

mediul școlar. 

 

Art.51 

Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în 

mediul școlar şi promovarea interculturalităţii este responsabilă de punerea în aplicare, la nivelul 



11 

 

unității de învățământ, a prevederilor Planului cadru de acțiune pentru creșterea gradului de 

siguranță a elevilor și a personalului și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele 

adiacente unităților de învățământ. In acest sens, Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenței, 

a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar şi promovarea interculturalităţii: 

• are obligația de a colabora cu autoritățile administrației publice locale, cu reprezentanții 

poliției și ai jandarmeriei pentru a crește siguranța în unitatea de învățământ; 

• elaborează rapoarte privind securitatea preșcolarilor/elevilor din unitatea de învățământ 

respectivă; 

• propune conducerii unității de învățământ măsuri specifice, rezultate după analiza factorilor 

de risc și a situației specifice, care să aibă drept consecință creșterea gradului de siguranță a 

preșcolarilor/elevilor și a personalului din unitate și prevenirea delincvenței juvenile în 

incinta și în zonele adiacente unității de învățământ. 

 

Art.52 

Comisia are drept scop si promovarea, în cadrul unității de învățământ, a principiilor școlii 

incluzive. Școala incluzivă este o școală prietenoasă și democratică, care valorifică diversitatea 

culturală, o școală în care toți copiii sunt respectați și integrați fără discriminare și excludere 

generate de originea etnică, naționalitate, deficiențe fizice sau mentale, origine culturală sau socio-

economică, religie, limbă maternă, convingerile, sexul, vârsta, infecția HIV, apartenența la o 

categoriedezavantajată sau orice criteriu sancționat de legislația pentru prevenirea și combaterea 

discriminării din România. Prevenirea și eliminarea fenomenului de segregare școlară, care 

reprezintă o formă gravă de discriminare, constituie o condiție imperativă pentru implementarea 

principiilor școlii incluzive. 

  

Art.53 

 Comisia este formată din 8 membri : 3 cadre didactice, consilierul educativ, consilierul 

psihopedagogic, un reprezentant al părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, politistul de 

proximitate, un reprezentant al Consiliului Local. La ședințele de lucru ale comisiei sunt invitați să 

participe, acolo unde este posibil, în calitate de observatori, reprezentanți ai organizațiilor non-

guvernamentale cu activitate în domeniul drepturilor omului. 

 

Art.54 

Principalele responsabilități privind prevenirea și combaterea discriminării și promovarea 

interculturalității sunt următoarele: 

• elaborarea unui plan de acțiune pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea 

interculturalității, în scopul asigurării respectării principiilor școlii incluzive, în unitatea de 

învățământ; 

• colaborarea cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, mediatorii școlari, Consiliul elevilor, 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Consiliul Național pentru 

Combaterea Discriminării, organizații nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului și 

alți factori interesați în scopul prevenirii și combaterii cazurilor de discriminare și a 

promovării interculturalității; 

• propunerea unor acțiuni specifice, la nivelul claselor sau al unității de învățământ, care să 

contribuie la cunoașterea și valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalității; 

• elaborarea și implementarea unor coduri de conduită, care să reglementeze comportamentele 

nondiscriminatorii la nivelul unității de învățământ. Politica unității de învățământ, în acest 

sens, și procedurile respective trebuie să fie clare, coerente, consecvent aplicate și să 

presupună atât sancțiuni, cât și o abordare constructivă; 

• identificarea și analiza cazurilor de discriminare și înaintarea de propuneri de soluționare a 

acestora, consiliului de administrație, directorului unității de învățământ sau consiliului 

profesoral, după caz; 
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• prevenirea și medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează 

respectarea principiilor școlii incluzive; 

• sesizarea autorităților competente în cazul identificării formelor grave de discriminare; 

• monitorizarea și evaluarea acțiunilor întreprinse pentru prevenirea și combaterea 

discriminării și promovarea interculturalității; 

• elaborarea și monitorizarea implementării planului de desegregare, acolo unde este cazul; 

• elaborarea, anual, a unui raport care să conțină referiri la acțiunile întreprinse pentru 

prevenirea discriminării și la rezultatele obținute în rezolvarea cazurilor de discriminare 

și/sau, după caz, segregare. 

 

 

Art.55 

  Comisia diriginţilor este alcătuită din diriginţii tuturor claselor , iar responsabilul 

Comisiei diriginţilor este coordonatorul de proiecte si programe. 

 

Art.56 

Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, 

profesorul diriginte stabilește cel putin o ora in fiecare luna în care este la dispoziția acestora, 

pentru prezentarea situației școlare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaționale sau 

comportamentale specifice ale acestora. 

 

Art.57 

Atribuțiile profesorului diriginte sunt cele prevazute în art. 76-77 al Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar – din 19.09.2016 

 

Art.58 

  Diriginţii vor întocmi următoarele documente: 

• planul de activitate anual;  

• planul de activitate semestrial (planificarea temelor, activităţi extracurriculare);  

• caietul dirigintelui; 

• registru de procese verbale pentru fiecare ședință și fiecare consiliere cu părinții  

 

Art.59 

    Dacă diriginţii desemnaţi pentru un an şcolar nu îşi vor îndeplini aceste atribuţii, 

responsabilul Comisiei diriginţilor nu va aproba punctajele corespunzătoare din fişa de evaluare şi 

poate propune Consiliului de Administraţie retragerea calităţii de diriginte. 

 

Art.60 

 Consiliul clasei este format din toţi profesorii care predau la clasa respectivă, liderul 

elevilor şi reprezentatul părinţilor. 

 

Art.61 

Consiliul clasei se întruneşte semestrial sau la solicitarea dirigintelui, a unuia dintre 

profesorii clasei, a directorului sau la solicitarea a 2/3 din părinţii elevilor.  

 

Art.62 

Hotărârile consiliului clasei se adoptă cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor sai. 

 

 

Art.63 

Atribuţiile Consiliului clasei sunt prevăzute de art. 62 din Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar – din 19.09.2016 
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III.2.2. Consiliul profesoral  

    

Art.64 

Consiliul profesoral funcţionează conform art. 57 din Regulamentul-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar – din 19.09.2016, repunctandu-se ca absenţa 

nemotivată de la sedintele Consiliul profesoral din unitatea de invatamant unde are norma de 

baza se consideră abatere disciplinară si va fi sanctionata prin scaderea punctajului in fisa de 

autoevaluare de la finalul anului scolar respectiv. 

 

Art.65 

Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puțin jumătate plus unu din numărul total 

al membrilor consiliului profesoral cu norma de baza in unitate și sunt obligatorii pentru 

personalul unității de învățământ, precum și pentru beneficiarii primari ai educației, 

parinti/tutori/reprezentanti legali. Modalitatea de vot se stabilește la începutul ședinței. 

 

Art.65 

 Consiliul profesoral are următoarele atribuții : 

a) analizează, dezbate şi validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din 

unitatea de învăţământ, care se face public; 

b) alege, prin vot secret, reprezentanţii personalului didactic în consiliul de administraţie; 

c) dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare 

instituţională al unităţii de învăţământ; 

d) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate semestrial şi anual, precum şi eventuale completări sau 

modificări ale acestora; 

e) aprobă raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentat de fiecare 

învăţător/institutor/profesor pentru învăţământ primar/profesor-diriginte, precum şi situaţia şcolară 

după încheierea sesiunilor de amânări, diferenţe şi corigenţe; 

f) hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri, potrivit 

prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de 

învăţământ; 

g) propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul didactic din unitatea de 

învăţământ, conform reglementărilor în vigoare; 

h) validează notele la purtare mai mici de 7, respectiv mai mici de 8 — în cazul unităţilor de 

învăţământ cu profil pedagogic, teologic si militar, precum şi calificativele la purtare mai mici de 

„bine”, pentru elevii din învăţământul primar; 

i) avizează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar următor şi o propune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

j) avizează proiectul planului de şcolarizare; 

k) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, în baza cărora 

se stabileşte calificativul anual; 

l) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic, care solicită acordarea 

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

activităţii desfăşurate de acesta; 

m) propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare profesională 

ale cadrelor didactice; 

n) propune consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului „Profesorul anului” 

personalului didactic de predare şi instruire practică cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în 

unitatea de învăţământ; dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de 

învăţământ; 

o) dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului şcolar sau din proprie iniţiativă, proiecte de 

acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea la nivelul 
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sistemului naţional de învăţământ, formulează propuneri de modificare sau de completare a 

acestora; 

p) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea actului educaţional din unitatea de 

învăţământ şi propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a acestuia; 

r) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii, în condiţiile legii; 

s) îndeplineşte, în limitele legii, alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, precum şi orice 

alte atribuţii potrivit legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile; 

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

 

Art. 66 

 Documentele consiliului profesoral sunt: 

a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral; 

b) convocatoare ale consiliului profesoral; 

c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-

verbale 

 

III.2.3. Comisiile metodice  

 

Art.67 

  Comisiile metodice se constituie din minimum 3 membri, pe arii curriculare sau pe 

discipline. Dacă din catedră fac parte profesori de mai multe discipline, responsabilul catedrei 

numeşte câte un responsabil pentru fiecare dintre disciplinele componente. 

 

Art.68 

Ședințele catedrei/comisiei metodice se țin lunar sau de câte ori directorul ori membrii 

catedrei/comisiei metodice consideră că este necesar. Ședințele se desfășoară după o tematică 

elaborată la nivelul catedrei, sub îndrumarea șefului de catedră/responsabilului comisiei metodice, 

și aprobată de directorul unității de învățământ. 

 

 

Art.69 

Comisiile metodice elaborează, până la sfârşitul anului şcolar curent, în fiecare an, o 

preîncadrare a profesorilor pentru anul şcolar următor, ţinându-se cont de continuitate şi de planul 

de şcolarizare aprobat de ISMB.  

 

Art.70 

Atribuțiile comisiilor metodice si atributiile responsabilului de catedra/responsabilul 

comisiei metodice sunt cele prevăzute în art. 66 si art 67 din  Regulamentul-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar – din 19.09.2016 

 

Art.71 

Documentele comisiilor sunt:  

• Tabel cu membrii catedrei; 

• Încadrarea; 

• Planul managerial anual al catedrei; 

• Raport de activitate; 

• Repartizarea responsabilităţilor în catedră; 

• Tematica şedinţelor de catedră (una pe lună); 

• Programele disciplinelor opţionale (avizate de I.S.M.B.); 

• Planificările anuale, semestriale; 

• Cercuri (tabel nominal cu elevii participanţi, tematica, programul); 

• Lista manualelor alternative şi opţiunea pentru anul în curs pe clase; 
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• Oferta catedrei pentru disciplinele la decizia şcolii; 

• Informări periodice la cererea Consiliul de administraţie. 

 

Art.72 

Programele, planificările, planul anual al catedrei vor fi elaborate şi discutate la începutul 

anului şcolar. 

.  

III.2.3.1.  Comisia pentru întocmirea orarului  

 

Art. 73 

Comisia este formată din 3 membri şi este condusă de director.   

 

Art. 74 

Comisia pentru întocmirea orarului alcătuiește orarul școlii ținând cont de schemele orare, 

încadrarea pe clase, curba de efort a elevilor. De asemenea, modifică orarul şcolii când este cazul 

(mişcarea cadrelor didactice, comunicări din partea M.E.N., I.S.M.B. etc.), afişează orarul claselor 

şi al cadrelor didactice şi asigură transmiterea lui la clase 

 

Art.75 

Programul de funcţionare al scolii este stabilit în fiecare an, înainte de începerea cursurilor 

de Consiliul de Administraţie. Modificările ulterioare sunt efectuate de Consiliul de Administraţie.  

 

III.2.3.2. Comisia de prevenire a abandonului şcolar, de urmărire a frecvenţei şcolare 

şi de serviciu pe şcoală 

 

Art.76   Se constituie la începutul fiecărui an şcolar, conform cu dispoziţiilor din Legea 

1/2011. Este numită în baza hotărârii Consiliului profesoral al unităţii, prin decizia directorului. 

 

Art.77 

 Comisia are în principal următoarele atribuţii: 

• Analizează şi propune soluţii de rezolvare a situaţiilor conflictuale, a sesizărilor  sau 

a reclamaţiilor. 

• Promovează spiritul de înţelegere, comunicarea şi colaborarea la nivelul şcolii şi a 

întregului personal angajat.  

• Contribuie la îmbunătăţirea modalităţilor de comunicare şi relaţionare a elevilor, 

profesorilor, personalului didactic auxiliar şi nedidactic, parinţilor, în scopul 

armonizării acestora şi al respectării prevederilor regulamentului şcolar şi a 

regulamentului de ordine interioară. 

 

Art.78 

Comisia organizează si serviciul pe şcoală pentru profesori . Planificarea se păstrează la 

comisie şi la secretariat. Comisia afişează planificarea profesorilor de serviciu pe şcoală în 

cancelarie şi la avizierul de la intrarea în şcoală. 

Art.79 

(1) Serviciul elevilor se desfăşoară astfel:  

              Serviciul pe clasă  

• Diriginţii vor stabili grupe de câte 2 elevi care vor efectua zilnic serviciul pe clasă.  

• Elevii de serviciu pe clasă au următoarele atribuţii:  

• se prezintă la cursuri cu 5 minute înainte de începerea acestora şi părăsesc 

ultimii sala de clasă; 

• asigură marker şi ştergerea tablei; ştergerea tablei se va face şi după ultima 

oră de curs; 
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• asigură păstrarea curăţeniei în clase în timpul programului, atenţionând 

elevii care produc dezordine;  

• golesc coşul în pauze (atunci când e necesar) şi la sfârşitul programului;  

• verifică prezenţa la ore a colegilor de clasă şi comunică profesorilor 

numele elevilor absenţi;  

• în timpul activităţii care se desfăşoară în cabinete, laboratoare, teren/sali de 

sport etc. elevii de serviciu încuie clasa. Bunurile de valoare nu se lasă în 

sala de clasă.   

 

Art.80 

  Diriginţii asigură instruirea elevilor de serviciu pe clasă. 

 

Art.81 

  Serviciul profesorilor 

(1) Programarea serviciului pe şcoală se face de către comisia numită, 

în funcţie de orarul cadrelor didactice (în ziua când are mai puține 

ore), astfel încât profesorul de serviciu să-şi poată exercita atribuţiile 

fără a fi afectată activitatea sa didactică acolo unde este posibil.      

(2) Sarcinile profesorilor de serviciu: 

• îşi desfăşoară activitatea între 8,00 – 14,30; 

• organizează serviciul pe şcoală şi prezintă elevilor de serviciu sarcinile pe care le au 

în timpul serviciului;  

• supraveghează starea de disciplină a elevilor în timpul pauzelor;  

• supraveghează să nu se exercite presiuni şi ameninţări asupra elevilor;  

• anunţă conducerea şcolii şi organele de ordine şi de intervenţie în cazul producerii 

unor evenimente deosebite (furturi, incendii, ameninţări prin telefon, etc.);  

• întocmeşte la sfârşitul programului un proces verbal în care consemnează modul în 

care s-a desfăşurat programul şi evenimentele deosebite care au avut loc în timpul 

serviciului;  

• în pauzele de la 12.00-14.00  profesorul de serviciu supraveghează intrarea 

principala şi ieşirea elevilor la sfârşitul programului, astfel încât să nu se producă 

accidente sau conflicte;  

• se asigură că elevii nu părăsesc incinta şcolii în timpul programului fără acordul 

dirigintelui sau al unui profesor al clasei; 

• supraveghează consemnarea numelor elevilor învoiţi şi ale profesorilor care care au 

acordat învoirea; 

• verifică prezenţa cadrelor didactice la ore şi informează conducerea şcolii de 

absenţele semnalate; ia măsuri de suplinire şi consemnează aceste aspecte în 

procesul verbal. 

• Profesorii de serviciu consemnează eventualele evenimente şi semnează în registrul 

unic al serviciului pe şcoală.  

 

Art. 82 

Dacă profesorii de serviciu nu-şi realizează atribuţiile vor fi depunctaţi în fişa de evaluare 

anuală, la propunerea responsabilului Comisiei de programe si proiecte educative. 
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Capitoul IV 

Resurse umane 
 

IV.1 Personalul didactic (profesorii) 

 

Art.83 

Personalul didactic are drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare și de 

contractele colective de muncă aplicabile. 

 

Art.84 

 Profesorii au următoarele obligaţii:  

• Să îndeplinească atribuţiile prevăzute în fişa individuală a postului la termenele stabilite;  

• Să îndeplinească sarcinile trasate de organele de decizie şi de lucru; 

• Să participe la activităţile tuturor comisiilor din care fac parte; 

• Să efectueze planificările şi să le prezinte responsabililor de catedră la termenele stabilite;  

• Să se preocupe de perfecţionarea continuă în specialitate şi psihopedagogică (prin studiu 

individual) şi să participe la acţiunile de perfecţionare organizate de catedră, şcoală, ISMB., 

şi la reciclări periodice, conform deciziei Consiliului de administraţie);  

• Să pregătească permanent şi cu responsabilitate a toate activităţile didactice; stagiarii 

precum şi cadrele desemnate de Consiliul de Administraţie vor întocmi planuri de lecţie;  

• Să întocmească şi să transmită la termen statisticile şi informările solicitate de responsabilii 

comisiilor şi de direcţiune;  

• Să folosească un limbaj corespunzător în relaţiile cu elevii, cu părinţii, cu celelalte cadre 

didactice şi cu personalul şcolii;  

• Să nu lezeze în nici un mod personalitatea elevilor, să nu primejduiască sănătatea lor fizică 

şi psihică; 

• Să nu aplice pedepse corporale; 

• Să respecte deontologia profesională;  

• Să nu desfăşoare activităţi politice şi de prozelitism religios în şcoală;  

• Să nu lipsească nemotivat de la ore sau de la serviciul pe şcoală; 

• Să anunţe la începutul programului conducerea şcolii în cazul în care nu se poate prezenta la 

ore din motive medicale; 

• Să anunţe conducerea şcolii în cazul în care elevii unei clase absentează de la oră, sa treacă 

absenţele şi să rămână în şcoală pe durate respectivei ore; 

• Să consemneze absenţele la începutul orelor şi notele acordate în catalog; profesorii care 

utilizează catalogul personal au obligaţia de a consemna absenţele si notele în catalogul 

oficial la sfârşitul fiecărei zile de curs;  

• Sa nu foloseasca absenta ca mijloc de coercitie, ci doar in cazul in care elevul nu este 

prezent la ora ; 

• Să anunţe profesorii de serviciu dacă reţin catalogul în afara orelor de curs; 

• Să ia măsuri de recuperare pentru elevii cu ritm mai lent de învăţare şi să desfăşoare 

activităţi suplimentare cu elevii capabili de performanţă;  

• Să respecte programa şcolară si ordinele M.EN.C.S. privind volumul temelor pentru acasa, 

pentru a nu suprasolicita elevii; 

• Să nu dea teme de vacanţă decât cu caracter facultativ;  

• Să nu facă presiuni asupra elevilor pentru a-i determina să participe la concursuri şi alte 

activităţi extracuriculare ; 

• Să încheie situaţia şcolară (media semestrială) a elevilor după ultima oră de curs;  

• Să facă evaluarea elevilor ţinând cont de prevederile codului/regulilor de evaluare; 

• Sa aduca rezultatele evaluarilor scrise in termen de maximum 15 zile lucratoare ; 

• Sa informeze elevii asupra notelor acordate, inainte de consemnarea lor in catalog ; 
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• Să discute cu părinţii evaluarea elevilor în orele de consultaţii stabilite la începutul anului 

şcolar. 

 

Art.85 

Profesorilor le este interzis sa elimine elevii de la orele de curs, conform Regulamentului-cadru 

de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar – din 19.09.2016 

 

Art.86 

  Pentru absenţe nemotivate la ore sau pentru acţiuni care determină îndepărtarea elevilor 

de la orele de curs, cadrele didactice vor fi supuse sancţiunilor prevăzute de Statutului 

personalului didactic. Cadrul didactic este obligat să semneze zilnic condica de prezenţă şi să 

consemneze conţinutul tematic al activităţii de învăţare corespunzător planificării 

calendaristice. Nerespectarea acestor prevederi duce la aplicarea sancţiunilor prevăzute de 

Statutului personalului didactic. Nu se admit întârzieri, absenţe nemotivate, schimbarea orelor 

între profesori fără acordul direcţiunii. Învoirile cadrelor didactice se acceptă numai pe baza 

cererilor scrise înregistrate la secretariatul şcolii. Concediile medicale se depun la 

secretariatul şcolii în termen de maximum trei zile de la reluarea activităţii. 

 

Art.87 

Profesorii diriginţi au obligaţiile prevăzute în art. 72-77 din Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar – din 19.09.2016 

 

IV.2 Personalul didactic auxiliar şi nedidactic. 

 

Art.88 

  Compartimentul de secretariat este subordonat directorului unităţii de învaţământ. 

• Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi/tutori/sustinatori legali, personalul unităţii 

de învăţământ şi pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat 

de director. Acest program se desfăşoară zilnic între orele 8.00-16.00, iar programul de 

lucru cu publicul este urmatorul:  

➢ Luni: 8.30-10.00 

➢ Miercuri: 12.00-14.00 

➢ Vineri: 10.00-13.00.  

• Secretariatul asigură permanenţa pe întreaga perioadă de desfăşurare a orelor. 

• Secretarul completează fişele matricole, adeverinţe de studii, cataloagele de corigenţă şi 

se ocupă de arhivarea tuturor documentelor şcolare. 

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

• Procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se fac în conformitate cu reglementările 

stabilite prin ordinul Ministrului Educaţiei Nationale şi Cercetării Stiintifice. 

• Procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii se fac în conformitate cu 

prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al 

documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar”, aprobat prin ordinul 

Ministrului Educaţiei Nationale şi Cercetării Stiintifice.  

• Evidenţa, selecţionarea, păstrarea şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele 

Naţionale, după expirarea termenelor de păstrare stabilite prin Indicatorul termenelor de 

păstrare, aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei Nationale şi Cercetării Stiintifice, se 

face în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale nr.16 din 2 aprilie 1996. 

Atribuţiile specifice postului de secretar se regăsesc  în art. 82 din Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar – din 19.09.2016 si in fişa 

postului. 
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Art.89 

Secretarul răspunde de integritatea și securitatea cataloagelor. La sfârșitul orelor de curs 

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

tuturor cataloagelor. 

 

 Art.90 

 Compartimentul de administraţie este subordonat directorului unităţii de învăţământ. 

• Administratorul îşi desfăşoară activitatea sub conducerea directorului, răspunde de 

gestionarea şi întreţinerea bazei materiale a unităţii de învăţământ, coordonează 

activitatea personalului administrativ de întreţinere şi curăţenie, paznici, portari, 

muncitori. 

• Întregul inventar mobil şi imobil al unităţii de învăţământ se trece în registrul inventar al 

acesteia şi în evidenţele contabile. Schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin unităţii de 

învăţământ se poate face numai cu îndeplinirea formelor legale. 

• Programul personalului de îngrijire se stabileşte de administrator, potrivit nevoilor 

unităţii de învăţământ şi se aprobă de director. 

• Administratorul stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În funcţie de 

nevoile unităţii de învăţământ, directorul poate schimba aceste sectoare. 

• Administratorul nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât cele 

necesare unităţii de învăţământ. 

Atribuţiile specifice postului de administrator se regăsesc în art. 90 din Regulamentul-

cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar – din 19.09.2016 si in 

fişa postului. 

 

Art. 91 

Managementul adminstrativ al unitatii de invatamant se realizeaza conform art. 91-94 din 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar – din 

19.09.2016 

 

 Art.92 

  Bibliotecarul este subordonat directorului unităţii de învăţământ. 

• Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, asigură funcţionarea acesteia şi este 

interesat de completarea raţională a fondului de publicaţii şi de carte. 

• Activităţile de bază ale bibliotecarului sunt: 

  a) îndrumă lectura şi studiul elevilor şi ajută la elaborarea lucrărilor, punând la 

dispoziţia acestora instrumente de informare, respectiv fişiere, cataloage, liste bibliografice etc., 

care să le înlesnească o orientare rapidă în colecţiile bibliotecii; 

  b) sprijină informarea şi documentarea rapidă a personalului didactic; 

  c) participă la toate cursurile specifice de formare continuă.   

• Bibliotecarul organizează sau participă la organizarea de acţiuni specifice: lansare de 

carte, întâlniri literare, simpozioane, vitrine şi expoziţii de cărţi, standuri de noutăţi sau de 

colecţii de cărţi, prezentări de manuale, etc. 

• Atribuţiile specifice postului de bibliotecar se regăsesc în fişa postului. 

 

 Art.93 

Informaticianul este subordonat directorului unităţii de învăţământ. Atributiile lui sunt 

menţionate în fişa de post aprobata de director. 

 

 Art.94 

 Consilierul şcolar este subordonat Conducerii CMBRAE 

 

Art. 95 



20 

 

Atribuţiile consilierului (cf. Cap. III, Sec. a 2-a, Art. 17, din R.O.F a CMBRAE şi a 

cabinetelor de asistenţă psihopedagogică) sunt: 

(1). Asigură informarea şi consilierea elevilor, părinţilor, educatoarelor, învăţătorilor, 

institutorilor şi profesorilor pe diferite teme: 

 Cunoaştere şi autocunoaştere; 

 Adaptarea elevilor la mediul şcolar; 

 Adaptarea şcolii la necesităţile elevilor; 

 Optimizarea relaţiilor: şcoală-elevi-părinţi. 

(2). Asigurã, prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice prevenirea şi 

diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau 

disconfort psihic. Tehnicile de intervenţie în domeniul psihoterapiei şi consilierii psihologice 

pot fi utilizate doar de către profesorul psiholog, conform atestării din partea Colegiului 

Psihologilor din România. 

(3). Propune şi organizează programe de orientare şcolară, profesională şi a carierei elevilor în 

şcolile unde îşi desfăşoară activitatea, în colaborare cu consilierii pentru programe şi proiecte 

extracurriculare sau extraşcolare; 

(4). Asigură servicii de consiliere şi cursuri pentru părinţi; 

(5). Sprijină şi asigură consilierea metodologicã a educatoarelor, învăţătorilor, institutorilor, 

profesorilor şi diriginţilor. Sprijină activitatea comisiilor metodice, precum şi activitatea de 

consiliere şi orientare a diriginţilor din Şcoala Gimnazială nr. 112; 

(6). Elaborează studii psihosociologice privind opţiunile elevilor claselor terminale vizând 

calificările profesionale prin intermediul şcolilor de arte şi meserii şi învăţământului liceal, 

precum şi tipurile de şcoli din cadrul reţelei; 

(7). Recomandă părinţilor consultarea altor instituţii pentru problemele care nu sunt de 

competenţa cabinetului de asistenţã psihopedagogică (centre logopedice, comisii de expertiză, 

cabinete medicale, cabinete psihologice etc.); 

(8). Colaboreazã cu mediatorii şcolari şi asigură servicii de consiliere şi asistenţă 

psihopedagogică pentru copiii cu cerinţe educative speciale; 

(9). Elaborează şi completeazã documentele de înregistrare şi evidenţă a activităţii de consiliere 

şcolarã. 

(10). Asigurã calitatea şi eficienţa activităţii specifice în cabinetul de asistenţă 

psihopedagogică. 

 

IV.3. Beneficiarii primari ai educației (elevii) 

 

IV.3.1. Dobândirea calităţii de elev  

 

Art.96  Dobândirea calităţii de elev a şcolii se face în conformitate cu Regulamentul-cadru 

de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar – din 19.09.2016 

. 

Art.97 

Conform prevederilor legale, beneficiarii primari ai învățământului sunt antepreșcolari, preșcolarii 

și elevii. 

 

Art. 98 

(1)Dobândirea calității de beneficiar primar al educației se face prin înscrierea într-o unitate de 

învățământ. 

(2)Înscrierea se aprobă de către conducerea unității de învățământ cu respectarea prezentului 

Regulament și a altor reglementări specifice, urmare a solicitării scrise primite din partea părinților, 

tutorilor sau susținătorilor legali. înscrierea în unitățile de educație antepreșcolară și în 

învățământul preșcolar se face conform prevederilor legale în vigoare. 
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Art. 99 

(1)Înscrierea în clasa pregătitoare/clasa I, se face conform metodologiei aprobate prin ordin al 

ministrului educației naționale si cercetarii stiintifice. 

(2)În situația în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumulează absențe 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 școlară, părinții, tutorii sau susținătorii legali pot 

depune la unitatea de învățământ o solicitare de retragere a copilului în vederea reînscrierii în clasa 

pregătitoare, respectiv în clasa I în următorul an școlar. 

(3)În situația solicitării de retragere menționate la alin. (2), unitățile de învățământ vor consilia 

părinții, tutorii sau susținătorii legali privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al 

elevului și îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în situația în care evaluarea 

dezvoltării psihosomatice atestă necesitatea reînscrierii în clasa pregătitoare. 

(4)Evaluarea dezvoltării psihosomatice a elevilor, menționată la alineatul (3), se efectuează sub 

coordonarea Centrului județean/al municipiului București de resurse și asistență educațională. 

 

Art.100 

Elevii promovați vor fi înscriși de drept în anul următor de studiu, dacă nu există prevederi 

specifice de admitere în clasa respectivă. 

           

IV.3.2. Exercitarea calităţii de elev  

 

  Art.101 

(1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la 

activităţile curriculare şi extracurriculare existente în programul şcolii . 

(2) Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui 

an şcolar de către unitatea de învăţământ la care este înscris elevul.  

 

Art.102 

 Frecventarea tuturor cursurilor prevăzute în orar este obligatorie pentru fiecare elev. 

 

   Art.103 

(1) Evidenţierea prezenţei se face la începutul fiecărei ore de curs de către profesori, care 

consemnează în catalog absenţele.  

(2) Elevii care nu se află în clasă la intrarea profesorului sunt consideraţi absenţi la ora 

respectivă 

 

Art.104  

În cazuri bine motivate elevii care întârzie pot cere permisiunea cadrului didactic să asiste 

la oră, acesta putând motiva absenta pana la sfârşitul orei. 

 

Art.105 

Părăsirea spaţiilor de învăţământ (sală de clasă, laborator, teren de sport, şcoală) în timpul 

orelor de curs se face numai în cazuri de forţă majoră cu aprobarea cadrului didactic sau a 

profesorului – diriginte. Părăsirea şcolii în aceste situaţii se face pe baza biletului de voie semnat de 

diriginte sau de profesorul cu care elevul are oră.   

 

Art.106 

Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor molipsitoare sau altor cauze de forţă majoră 

dovedite cu acte legale sunt considerate motivate. 

 

 

 

 



22 

 

Art.107 

 

(1) Motivarea absenţelor se face de către învăţătorul/ institutorul/profesorul pentru învăţământul 

primar/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative. 

(2) în cazul elevilor minori, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au obligaţia de a prezenta personal 

învăţătorului/ institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/ profesorului diriginte actele 

justificative pentru absenţele copilului său. 

(3) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, după caz: adeverinţă eliberată 

de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, 

adeverinţă/certificat medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberate de unitatea sanitară în 

care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului şcolar sau a medicului de 

familie care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor. 

(4) în limita a 20 de ore de curs pe semestru, absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor 

scrise ale părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului, adresate 

învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte al clasei, 

avizate în prealabil de motivare de către directorul unităţii. 

(5) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor se prezintă în termen de 7 zile de la 

reluarea activităţii elevului şi sunt păstrate de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru 

învăţământul primar/profesorul diriginte, pe tot parcursul anului şcolar. 

(6) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) atrage declararea absenţelor ca nemotivate. 

 

Art.108 

(1) La cererea scrisă a directorilor unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, a 

profesorilor-antrenori din unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat, a directorilor 

cluburilor sportive şcolare/asociaţiilor sportive şcolare sau a conducerilor structurilor naţionale 

sportive, directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la 

cantonamente şi la competiţii de nivel local, judeţean, regional, naţional şi internaţional. 

(2) Aceştia au însă obligaţia de a recupera individual materia pierdută. 

 

  Art.109 

(1) Directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care 

participă la olimpiadele şi concursurile şcolare şi profesionale organizate la nivel local, 

judeţean/interjudeţean, regional, naţional şi internaţional, la cererea scrisă a profesorilor 

îndrumători/însoţitori. 

(2) Aceştia au însă obligaţia de a recupera individual materia pierdută. 

 

Art.110 

Elevii aflaţi în situaţia prevăzută la precedentele două articole nu vor fi examinaţi scris sau 

oral în prima săptămână de la revenirea la cursuri. 

 

Art.111 

Pentru fiecare 10 absenţe nemotivate pe semestru sau pentru 10% ore absentate din numărul 

tolal de ore pe semestru la o materie se scade un punct la purtare (conform art. 27 din Statutul 

elevului din 10.08.2016) 

 

IV.3.3 Evaluarea elevilor 

 

Art.112 

(1) Evaluarea elevilor se realizeaza conform art.112-117 din Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar – din 19.09.2016 

(2) Calificativele/Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor, se trec în catalog 

şi în carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă. 
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Art.113 

(1) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevilor minori care doresc să îşi exercite dreptul 

de a participa la ora de religie îşi exprimă opţiunea în scris, într-o cerere adresată unităţii de 

învăţământ, în care precizează şi numele cultului solicitat. 

(2) Schimbarea opţiunii de a frecventa ora de Religie se face tot prin cerere scrisă a elevului 

major, respectiv a părintelui tutorelui legal instituit pentru elevul minor. 

 

IV.3.4. Drepturile elevilor. Recompense  

 

  Art.114  

Elevii beneficiază de drepturile educationale prevazute in art. 7 din Statutul elevului din 

10.08.2016 : 

a) accesul gratuit la educaţie în sistemul de învăţământ de stat. Elevii  au  dreptul  garantat la 

un învăţământ echitabil în ceea ce priveşte înscrierea/admiterea, parcurgerea şi finalizarea 

studiilor, în funcţie de parcursul şcolar pentru care au optat corespunzător intereselor, 

pregătirii şi competenţelor lor; 

b) dreptul de a beneficia de o educaţie de calitate în unităţile 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. 

c) 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; 

d) dreptul de a beneficia de şcolarizare în limba maternă, în condiţiile legii; 

e) 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; 

f) dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului 

didactic, nedidactic şi din prutea altor elevi din cadrul unităţii de învăţământ. Unitatea de 

învăţământ preuniversitar 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; 

g) dreptul de a beneficia de manuale şcolare gratuite pentru elevii din învăţământul de stat şi 

din învăţământul obligatoriu particular acreditat/autorizat, atât pentru învăţământul în limba 

română, cât şi pentru cel în limbile minorităţilor naţionale, conform legii; 

h) 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; 

i) 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; 

j) 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; 

k) dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă; 

l) dreptul de a contesta rezultatele  evaluării  lucrărilor  scrise; 

m) dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia şcolii, în vederea obţinerii de 

trasee flexibile de învăţare. 

n) 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; 

o) dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a unităţii de învăţământ, inclusiv  acces la 



24 

 

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. Unităţile de învăţământ vor asigura în limita 

resurselor disponibile, accesul gratuit la materiale necesare realizării sarcinilor şcolare ale 

elevilor, în timpul programului de  funcţionare. 

p) 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; 

q) 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; 

r) dreptul de a primi informaţii cu privire la planificarea materiei  pe parcursul întregului 

semestru; 

s) dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile 

lucrătoare; 

t) 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; 

u) 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; 

v) dreptul de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile şcolare şi 

extraşcolare, în limita resurselor disponibile; 

w) dreptul de a avea acces, la actele şcolare proprii ce stau la baza situaţiei  şcolare; 

x) 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; 

y) 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 ministlului educaţiei 

naţionale şi cercetării  ştiinţifice; 

z) 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; 

aa) 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 

bb) dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea  consemnării  acestora. 

cc) dreptul de a întrerupe / relua studiile şi de a beneficia de transfer intre tipurile de invăţământ, 

în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

dd) dreptul de a avea condiţii de acces de studiu şi evaluare adaptate dizabilităţilor, problemelor 

medicale sau tulburărilor specifice de invăţare, în condiţiile  legii; 

ee) dreptul de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul unităţii de 

învăţământ. 
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ff) 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. 

 

Art.115 

Modul în care elevii sau părintele/tutorele/susţinătorul legal îşi pot manifesta dreptul de a 

contesta lucrările scrise este reglemenatat în art. 9 din Statutul Elevului din 10.08.2016. 

 

Art.116 

Drepturile elevilor de asociere şi de exprimare, drepturile sociale şi alte tipuri de drepturi 

sunt stipulate în art. 10-12 din Statutul Elevului dn 10.08.2016 

 

Art.117 

(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, liceal, profesional, postliceal 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. 

(6) Pot fi acordate premii şi pentru alte situaţii prevăzute de regulamentul de organizare şi 

funcţionare al unităţii de învăţământ. 

(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. 
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IV.3.5. Organizarea şi Regulamentul Consiliului Şcolar al Elevilor 

 

Art.118   

a) Consiliul şcolar al elevilor se constituie din reprezentanţii claselor în prima lună de şcoală. 

Fiecare clasă își 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 și nici nu le este permisă influențarea deciziei elevilor. 

b) Consiliul se întruneşte semestrial sau la solicitarea biroului sau a direcţiunii şcolii. 

c) Consiliul şcolar al elevilor este condus de un birou, format din următorii membri (preşedinte, 

vicepreședinte, secretar, responsabili pe compartimente).  

d) 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. 

e) Consiliul elevilor funcționează în baza unui regulament propriu, adaptat la specificul și nevoile 

școlii, elaborat pe baza unui regulament-cadru stabilit de Consiliul Național al Elevilor. 

f) Consiliul profesoral numeşte un cadru didactic care răspunde de comunicarea cu Consiliul Şcolar 

al Elevilor. 

g) Consiliul Şcolar al Elevilor analizează problemele elevilor şi propune măsuri privind 

îmbunătăţirea: 

• activităţilor didactice;  

• activităţilor extracurriculare;  

• disciplinei şi frecvenţei;  

• relaţiilor elev – profesor, elev – elev;  

• relaţiilor cu alte unităţi de învăţământ ;  

• integrării socio – profesionale; 

• activităţilor din timpul liber;  

 h) Problemele ridicate şi propunerile făcute de către Consiliul şcolar al elevilor vor fi aduse la 

cunoştinţa Consiliului de Administraţie al scolii, care va lua măsuri de rezolvare a acestora. 

Problemele soluţionate vor fi aduse la cunoştinţa elevilor şi cadrelor didactice. 

 i) Dacă preşedintele Consiliului elevilor nu va aduce la cunoştinţă Consiliului de Administraţie 

problemele şi măsurile prezentate de şefii claselor, acesta va fi schimbat după un semestru şcolar. 

 j) Consiliul elevilor îşi desfăşoară activitatea pe baza unui plan semestrial propus de birou şi a unui 

grafic de întruniri cuprinzând problematica şi data. Aceste documente vor fi transmise în copie 

Consiliului de Administraţie al scolii.  

k) Din partea Consiliului de Administraţie activitatea va fi coordonată de consilierul pentru 

probleme educative şi activităţi extracurriculare.  

l) La întrunirile Consiliului şi biroului se întocmesc procese verbale, un exemplar din fiecare se va 

depune la consilierul educativ. 

 

 Art.119 

(1) Președintele Consiliului scolar al elevilor este ales dintre elevii claselor a VII-a- a VIII-a. 

(2) 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. 

 

Art.120 

Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar are 

următoarele atribuţii: 

a) colaborează cu  responsabilii departamentelor Consiliului Şcolar al  Elevilor; 

b) conduce întrunirile Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ; 
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c) este purtătorul de cuvânt al Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ 

preuniversitar; 

d) asigură desfăşurarea discuţiilor într-un spirit de corectitudine, precum şi respectarea 

ordinii şi a libertăţii de exprimare; 

e) 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 

 

Art.121 

Consiliul elevilor are următoarele atribuții: 

a) reprezintă interesele elevilor şi transmite Consiliului de Administraţie, 

directorului/directorului adjunct şi consiliului profesoral punctul de vedere al elevilor 

referitor la problemele de interes pentru  aceştia; 

b) apără drepturile elevilor la nivelul unităţii de învăţământ şi sesizează încălcarea lor; 

c) se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, informând conducerea 

unităţii de învăţământ despre acestea şi propunând soluţii; 

d) sprijină comunicarea între elevi şi cadre didactice; 

e) dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaborează  proiecte; 

f) poate iniţia activităţi extraşcolare, evenimente culturale,  concursuri, excursii  etc; 

g) poate organiza acţiuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale/ provenind din 

medii dezavantajate, pe probleme de mediu şi altele   asemenea; 

h) poate sprijini proiectele şi programele educative în care este implicată unitatea de 

învăţământ preuniversitar; 

i) propune modalităţi pentru a motiva elevii să se implice în activităţi  extraşcolare; 

j) dezbate   proiectul  Regulamentului   de organizare   şi   funcţionare   a    unităţii   de 

învăţământ; 

k) organizează alegeri pentru funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar, la termen sau în 

cazul în care posturile sunt vacante; 

l) desemnează un membru observator pentru Consiliul de Administraţie, conform  legii; 

m) organizează alegerile pentru elevul reprezentant cu drept de vot în Consiliul de 

Administraţie;  

n) deleagă reprezentanţi, prin decizia preşedintelui Consiliului Şcolar al Elevilor, în Comisia de 

Evaluare şi Asigurare a Calităţii, Comisia de Prevenire şi Combatere a Violenţei şi orice altă 

comisie din care reprezentanţii elevilor fac parte, conform   legii;  

o) Consiliul Şcolar al Elevilor va completa o secţiune din raportul activităţilor educative 

extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ, în care va preciza opinia elevilor faţă de 

activităţile educative extraşcolare realizate. 

 

Art.122 

Atribuțiile vicepresedintelui, secretarului si membrilor Consiliului Scolar al Elevilor sunt 

prevăzute în art. 44-47 din Statutul Elevului din 10.08.2016 

 

Art.123 

 Şcoala garantează libertatea de reuniune a elevilor conform Convenţiei cu privire la 

drepturile copilului şi art. 30 din Statutul Elevului din 10.08.2016 

 

IV.3.6. Responsabilităţile elevilor.  

 

Art.124 

 Indatoririle/obligatiile elevilor sunt stipulate in art 14 din Statutul Elevului din 10.08.2016 

si sunt urmatoarele : 

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; 
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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 in perimetrul şcolii. 

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 ilegalitaţi în desfăşurarea procesului de învăţământ 

şi a activităţilor conexe acestuia, în condiţiile  legii; 

g) de a sesiza reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar  pune în 

pericol siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice. 

h) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile  şcolare la 

care au  acces; 

i) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar; 

j) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către 

instituţiile de învăţământ  preuniversitar; 

k) de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor 

de către instituţia de învăţământ preuniversitar, în urma  constatării culpei individuale; 

l) de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi de a-l prezenta cadrelor didactice pentru 

trecerea notelor obţinute în urma evaluărilor precum şi părinţilor, tutorilor  sau susţinătorilor 

legali pentru luare la cunoştinţă în legătură cu situaţia  şcolară; 

m) de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună,  la sfârşitul 

anului şcolar; 

n) de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de  întreaga  comunitate  şcolară: elevi şi 

personalul unităţii de  învăţământ; 

o) de a cunoaşte şi respecta prevederile Statutului Elevului şi ale Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a unităţii de învăţământ, în funcţie de  nivelul de înţelegere şi de 

particularităţile de vârstă şi individuale ale  acestora 

p) de a ocupa locurile stabilite în timpul deplasării în microbuzele şcolare, de a avea un 

comportament şi un limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijloacele de transport şi 

de a respecta regulile de  circulaţie; 

q) de a cunoaşte şi de a respecta, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de 

vârstă şi individuale ale acestora, normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de 

prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă, precum şi normele de 

protecţie a mediului. 

r) de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul 

părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali,  de a se prezenta la cabinetul medical şi,  în 

funcţie de recomandările medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună 

în pericol sănătatea colegilor sau a personalului din unitate 

 

Art.125 

Interdictiile elevilor sunt stipulate in art. 15 din Statutul Elevului din 10.08.2016. Elevilor le 

este interzis : 

a) să distrugă, modifice sau completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole, 

carnete de elev şi orice alte documente din aceeaşi categorie sau să deterioreze bunurile din 

patrimoniul unităţii de învăţământ; 

b) să introducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ preuniversitar, materiale care, prin 

conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a 

ţării, care cultivă violenţa, intoleranţa sau care lezează imaginea publică a unei persoane; 

c) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ; 

d) să deţină sau să consume, droguri, băuturi alcoolice sau alte  substanţe  interzise,  
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ţigări, substanţe etnobotanice şi să participe la jocuri de noroc; 

e) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau 

alte produse pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri 

lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea 

fizică şi psihică a elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ. Elevii nu pot fi 

deposedaţi de bunurile personale care nu atentează la siguranţa personală sau a 

celorlalte persoane din unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale; 

f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic 

în incinta unităţilor de învăţământ; 

g) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al 

concursurilor; 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; 

h) să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă; 

i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, şi să 

manifeste violenţă în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ; 

j) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara 

ei; 

k) să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, cu excepţia 

elevilor majori şi a situaţiilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al 

unităţii de învăţământ; 

l) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul  şcolar; 

m) să invite/ faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi 

al diriginţilor; 

 

Art.126 

Împotriva unui elev care acţionează contrar regulilor de comportament decent, ori contrar 

regulilor prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a şcolii  se vor lua masuri 

administrative, educative si, în caz extrem,  eliminare în conformitate cu regulamentele în vigoare. 

Părinţii/tutorii elevilor vor fi informaţi nemijlocit.  

 

 

Art.127 

 Elevului care nu da curs regulilor aplicabile în şcoală i se pot aplica masuri 

disciplinare. Autoritatea de a aplica o sancţiune elevului revine exclusiv conducerii şcolii, 

profesorilor,  consiliului profesoral al şcolii şi consiliului de administaţie al şcolii. 

 

Art.128 

 Personalul administrativ ori tehnic nu sunt autorizaţi să  aplice o sancţiune, dar au dreptul să  

pună în discuţie comportamentul unui elev  

 

IV.3.7. Sancţionarea elevilor 
 

Art.129 

Sancţionarea elevilor este prevazută în art. 16 din Statutul Elevului din 10.08.2016 astfel: 

(1) Elevii din sistemul de învăţământ de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat, care 

săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele 

şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora conform prevederilor prezentului 

statut. 

(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 
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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) Sancţiunile prevăzute la punctul 4, lit. d)  nu se pot aplica în învăţământul  primar. 

 

Art.130 

Elevii nu pot fi supusi unor sanctiuni colective. 

 

           Art.131 

Tipurile de sanctiuni aplicate elevilor sunt mentionate in art. 17-20 din Statutul Elevului din 

10.08.2016: 

(1) 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. 

(2) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru 

învăţământul primar sau profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care  au determinat 

sancţiunea. 

(3) 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. 

(4) 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. 

(5) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.  

(6) Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea 

calificativului, în învăţământul primar. 

(7) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea 

consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral. 

Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea 

calificativului, în învăţământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de 

învăţământ 

(8) 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. 

(9) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul  matricol. 

(10)  Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la 
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propunerea consiliului clasei. 

 

Art.132 

Anularea sancţiunii se poate face în conformitate cu art.26 din Statutul Elevului din 

10.08.2016: 

(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), 

lit. a-e) 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.133 

(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.134 

 Dacă un elev este de părere ca a fost sancţionat în mod nedrept, el poate contesta sanctiunea 

conform art. 29 din Statutul Elevului din 10.08.2016. 

 

Art.135 

 În ceea ce priveşte stabilirea unei masuri disciplinare, trebuie  să  existe o relaţie de 

proporţionalitate între cauza care a dus la stabilirea măsurii şi severitatea măsurii. Evaluarea 

acesteia rămâne la latitudinea conducerii şcolii.  

 

Art.136 

 Daune  

• Elevii trebuie să  se comporte de aşa  manieră încât să  nu producă daune bunurilor colegilor 

lor, clădirii, ori inventarului şcolii şi, pe cale de consecinţă, trebuie să  manipuleze bunurile 

puse la dispoziţie de către şcoală cu cea mai mare atenţie.  

• Ori de câte ori, împotriva acestor prevederi, se produc daune, elevii trebuie să  comunice 

aceasta nemijlocit conducerii şcolii, diriginţilor, ori administratorului şi vor colabora în 

consecinţă la acţiunile de întocmire a raportului, aşa  cum se prevede în cele ce urmează.  

• Pentru producerea  de daune ori furtul unor obiecte  etc. în şcoală şi în vecinătatea 

şcolii, şcoala nu poate fi trasă la răspundere. 

• Şcoala nu este responsabilă de daunele create de elevi, incluzându-se aici aducere de daune 

ori pierderea bunurilor aduse de elevi la şcoală (biciclete, îmbrăcăminte, genţi, materiale), cu 

excepţia cazului în care din rapoartele poliţiei  rezultă că şcoala este responsabilă.  
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Capitolul V 

Beneficiarii indirecți ai educației (Părinţii) 

 

Art.137 

Comitetul de părinţi al clasei şi Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia părinţilor se 

organizează şi funcţionează potrivit prevederilor din Regulamentul-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar – din 19.09.2016-  art. 178-185.     

                     

Art.138 

 Părinţii sunt răspunzători pentru întreaga activitate a copiilor lor în unitatea de învăţământ şi 

în afara ei: pregătirea pentru ore, frecvenţa participării la cursuri, ţinuta, starea disciplinară, etc. 

 

Art.139 

Drepturile părinților/tutorilor/susţinătorilor legali sunt prevăzute la art. 168-172, iar 

îndatoririle lor sunt prevăzute la art. 173-175 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare 

a unităţilor de învăţământ preuniversitar – din 19.09.2016 şi completările cu Ordinul 3027/2018) 

 

Art.140 

 Părinţii au obligaţia de a ţine legătura cu şcoala, prin învățător/diriginte, pentru a cunoaşte 

situaţia şcolară a elevului. 

Colaborarea părinţilor cu unitatea de învăţământ este obiectiv major în realizarea scopului 

final comun - educaţia elevilor. 

  

Art.141 

  Părintii/tutorii/sustinatorii legali isi vor astepta copiii/elevii la terminarea orelor de 

curs în afara perimetrului curţii interioare a unităţii şcolare, astfel încât să nu disturbe 

desfăşurarea procesului educativ de pe terenurile de sport ale şcolii. 

 

Art. 142 

Accesul părinţilor în incinta unităţii şcolare se realizează doar în următoarele condiţii: 

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

directorul/directorul adjunct al 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 educatorul-puericultor /educatoarea /învăţătorul 

/institutorul/profesorul pentru învăţământ preşcolar/primar/profesorul diriginte; 

e) participă la acţiuni organizate de asociaţia de părinţi. 

 

Adunarea generală a părinților 

  

Art. 143 

În art. 176 și 177 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar – din 19.09.2016 sunt reglementate prevederile legale privind adunarea 

generală a părinților 

 

 

Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi 

 

Art.144 

 La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţioneaza Consiliul reprezentativ al părinţilor. 

 

Art.145 
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(1) Consiliul reprezentativ al parintilor din unitatea de învatamânt este compus din presedintii 

comitetelor de parinti ai fiecarei clase. 

 

(2) Consiliul reprezentativ al parintilor prevazut la alin. (1) îsi desemneaza reprezentantii sai 

în organismele de conducere ale scolii. 

 

Art.146 

(1) Consiliul reprezentativ al parintilor poate decide constituirea sa în asociatie cu personalitate 

juridica, conform reglementarilor în vigoare.  

 

(2) Consiliul reprezentativ al parintilor/ Asociatia parintilor se organizeaza si functioneaza în 

conformitate cu propriul regulament de ordine interioara / statutul asociatiei. 

 

 Art.147 

 Consiliul reprezentativ al parintilor /Asociatia de parinti are urmatoarele atributii:  

a) propune unităţilor de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la 

decizia şcolii, inclusiv din oferta naţională; 

b) sprijină parteneriatele educaţionale între unităţile de învăţământ şi instituţiile/organizaţiile cu rol 

educativ din comunitatea locală; 

c) susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a 

absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar; 

d) promovează imaginea unităţii de învăţământ în comunitatea locală; 

e) se ocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în 

plan local, de dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialogului cultural; 

f) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor; 

g) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu 

părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, pe teme educaţionale; 

h) colaborează cu instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală 

de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile 

nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie 

de ocrotire; 

i) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socioprofesională sau de 

integrare socială a absolvenţilor; 

j) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrarea în muncă a 

absolvenţilor; 

k) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de 

învăţământ, la solicitarea cadrelor didactice; 

l) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea sănătăţii şi securităţii elevilor; 

m) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii, în buna desfăşurare a activităţii în 

internate şi în cantine; 

n) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea programului „Şcoala 

după şcoală”. 

 

Art.148 

(1) Comitetele de parinti ale claselor /Consiliul reprezentativ al parintilor/Asociatia de parinti 

pot atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contributii, donatii, sponsorizari etc., 

venite din partea unor persoane fizice sau juridice din tara si strainatate, care vor fi utilizate 

pentru: 

a) modernizarea si întretinerea patrimoniului unitatii de învatamânt, a bazei materiale si 

sportive; 

b) acordarea de premii si de burse elevilor; 

     c) sprijinirea financiara a unor activitati extrascolare; 
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     d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situatie 

materiala precara; 

       e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învaăţământ sau care sunt aprobate de 

adunarea generala a părinţilor. 

 

(2) Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri. 

 

(3) Fondurile colectate în condiţiile aliniatului (1) se cheltuiesc numai prin decizia organizaţiilor 

părinţilor, din proprie iniţiativă, sau în urma consultării consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ. 

 

 Art.149 

(1) Fondurile colectate de Consiliul reprezentativ al părinţilor se cheltuiesc numai prin decizia 

acestuia, din propria iniţiativă sau în urma consultării Consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ. 

(2) Adunarea generala a Asociaţiei Părintilor din unitatea de învăţământ stabileşte suma de bani 

care poate să se afle permanent la dispoziţia consiliului reprezentativ al părinţilor şi care să fie 

folosită pentru situaţii urgente, la solicitarea Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

 

Contractul educaţional 

  

Art.150 

Art. 186-188 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar – din 19.09.2016 reglementeaza prevederile legale prin care se incheie 

Contractul educational dintre unitatea de invatamant si parintii/tutorii/sustinatorii legali ai elevilor. 
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Capitolul VI 

Transferul elevilor 

 

Art.151 

 Elevii au dreptul să se transfere de la o clasă la alta de la o unitate la alta, în conformitate cu 

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

preuniversitar – din 19.09.2016 si ale prezentului regulamentului. Aprobările pentru transfer se dau 

de către Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul şi cu avizul 

Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă. 

 

Art.152 

 În învăţământul primar (clasele 0-a IV-a) şi în ciclul gimnazial al învăţământului secundar 

inferior (clasele a V-a – a VIII-a), elevii se pot transfera, dupa cum urmează: 

a) în aceeaşi unitate de învăţământ, de la o clasă la alta, în limita efectivelor maxime de elevi la 

clasă, din motive bine întemeiate şi cu acordul Consiliului  de Administratie; 

b) de la o unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă, din motive 

bine întemeiate (schimbare de domiciliu sau motive medicale) şi cu acordul si avizul consiliilor de 

administratie ale celor doua unitati de învatamânt. 

 

Art.153 

 Gemenii se pot transfera în clasa celui cu media mai mare, sau invers, la cererea acestora. 

 

Art.154 

Transferul elevilor de la o formaţiune de studiu cu predarea unei limbi de circulaţie 

internaţională în regim normal la o formaţiune de studiu cu predare intensivă, respectiv bilingvă, a 

unei limbi de circulaţie internaţională se realizează astfel: 

a) la nivel gimnazial, începând cu clasa a V-a, elevii care se pot transfera de la o unitate de 

învăţământ la alta, de la o formaţiune de studiu cu predarea unei limbi de circulaţie internaţională în 

regim normal la o formaţiune de studiu cu predare intensivă a unei limbi de circulaţie internaţională 

vor susţine un test de aptitudini şi cunoştinţe la limba modernă; 

b) testul de aptitudini şi cunoştinţe va fi elaborat la nivelul unităţii de învăţământ în care elevul se 

transferă, de către o comisie desemnată în acest sens de directorul unităţii de învăţământ; 

 

Art.155 

 Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod exceptional, cu 

respectarea prevederilor art. 154, din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar – din 19.09.2016 în următoarele situaţii: 

a)la schimbarea domiciliului părinţilor într-un alt sector al municipiului Bucureşti; 

b) la recomandarea de transfer, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de Direcţia de 

Sănătate Publică; 

c) la / de la învatamântul de artă sau sportiv; 

d)de la clasele cu program de predare intensive a unei limbi straine la celelalte clase; 

e) in situaţii excepţionale, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar. 

 

Art.156 

  După aprobarea transferului, unitatea de învăţământ primitoare este obligată să solicite 

situaţia şcolară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învăţământ de la care se 

transferă elevul este obligată să trimită la unitatea de învăţământ primitoare situaţia şcolară a celui 

transferat, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situaţiei şcolare 

de către unitatea de învăţământ la care s-a transferat, elevul transferat participă la cursuri în calitate 

de audient. 
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CAPITOLUL VII 

 

Măsuri sporite de ordine interioară pentru cresterea gradului de securitate in unitatea de 

invatamant 

 

  

Art.157 

 Atât personalul şcolii, cât şi elevii şi părinţii acestora vor contribui la asigurarea unui climat 

şcolar de ordine, de confort şi siguranţă; 

 

Art.158 

(1) Accesul în incinta şcolii va fi permis persoanelor straine, 

parintilor/tutorilor/sustinatorilor legali ce au de rezolvat probleme la directiune/secretariat, pe 

intrarea principală, "securizată'' păzită corespunzător 

(4) Accesul persoanelor straine: 

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

4.2. 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. 

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

din unitatea scolară. 

4.4. Personalul de pază răspunde în orice moment de prezenţa oricărei persoane străine în incinta 

scolii. 

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

4.6. 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. 

4.7. La părăsirea scolii, în acelasi registru, personalul de pază completează data iesirii din unitatea 

scolară, după ce a înapoiat ecusonul de vizitator. 

4.8. 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. 

4.9. 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. 

4.10. Se interzice intrarea vizitatorilor insotiti de caini, sau care au asupra lor arme sau obiecte 

contondente , substante toxice, explozivo-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau usor imflamabile, 

publicatii avand  character obscene sau instigator, precum si stupefiante sau bauturi alcoolice.   

4.11. 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; 
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4.12. 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;   

4.13. 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.  

4.14. In cazul unor incidente grave care tind sa afecteze ordinea publica, va fi anuntata conducerea 

scolii sau organele de politie. 

(2) Accesul elevilor in scoala, precum şi ieşirea elevilor din şcoală după terminarea orelor de 

curs se va face prin intrarea secundară, destinată elevilor. 

(3) Securizarea şcolii se va face pe baza Planului de Pază, elaborat de şcoală împreună cu 

firma care asigură paza şcolii şi avizat de Poliţie. 

 

Art.159 

  Comportamentul elevilor va fi întotdeauna corect, atât în relaţiile cu ceilalţi elevi, 

personalul şcolii şi restul cetăţenilor. În cadrul tuturor activităţilor legate de şcoală, aici fiind incluse 

şi deplasarea zilnică spre şi dinspre şcoală, se aşteaptă din partea elevilor un comportament 

corespunzător, conştientizând faptul că acest comportament este legat de numele şcolii.  

 

Art.160 

   Elevii se vor asigura că nu vor crea disconfort pentru locuitorii din zona şcolii, nici în 

pauzele dintre ore şi nici după încheierea orelor de curs. 

  

Art.161 

  Deţinerea, păstrarea si/sau utilizarea  instrumentelor prin care o alta persoana poate 

fi vătămata , alcool, droguri si/sau brichete este interzisă  în  şcoală.  

 

Art.162 

  Insultarea şi/sau hărţuirea persoanelor este interzisă  în  şcoală.  

 

Art.163 

   În interiorul şcolii este interzisă  utilizarea mijloacelor de inregistrare sonora si/sau 

video. 

 

Art.164 

   Accesul elevilor în incinta unităţii de învăţâmânt este permis pe baza carnetului de elev, 

vizat la zi. 

 

Art.165 

  Elevii trebuie să cunoască şi să respecte regulile şi consecinţele acestora în privinţa 

absenţelor, întârzierilor şi exmatriculărilor. Unitatea şcolara va monitoriza absenţele elevilor, actele 

de indisciplină ale acestora şi va comunica familiilor situatiile deosebite, va analiza responsabil 

cauzele şi va semnala organelor abilitate cazurile de elevi problemă. 

 

Art.166 

   Elevii poartă răspunderea pentru bunurile lor pe parcursul întregii zile şcolare. 

  

Art.167 

 Limbajul utilizat în incinta şcolii va fi politicos, nu  jignitor. 
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Art.168 

 Accesul, în şcoală, al persoanelor străine (vizitatori, parinţi, rude, prieteni etc.) va fi permis, 

în exclusivitate, pe baza legitimării de către persoana avizata (profesor de serviciu, paznic, gardian), 

cu însemnarea datelor personale în registrul de vizitatori. 

 

    Art.169 

 Conducerea şcolii este autorizată în orice moment să  controleze respectarea prevederilor 

referitoare la interdicţii (controalele se vor realiza de cel puţin 2 persoane numite de către 

conducerea şcolii si, dacă este posibil, se vor realiza în prezenţa elevului în cauză). 

Aceasta poate: 

• Solicita elevilor sa-si golească genţile şi hainele iar atunci când există 

suspiciuni întemeiate poate recurge la percheziţie.  

• Controlează obiectele aduse de elevi pentru a constata dacă exista obiecte 

interzise 

• Să controleze obiectele aduse de elevi pentru a constata dacă există obiecte 

interzise, pe baze non-selective, iar acolo unde există să  controleze 

dulăpioarele puse la dispoziţia elevilor în ceea ce priveşte prezenta obiectelor 

interzise. 

• Să decidă asupra masurilor disciplinare care trebuie luate împotriva elevului 

în cauză. 

 

Art.170 

 Dacă siguranţa personalului ori a elevilor devine o problemă, conducerea şcolii va transmite 

această informaţie poliţiei, părinţilor/tutorilor/sustinatorilor legali şi inspectoratului.  

 

Art.171 

  Şcoală va întocmi periodic rapoarte către poliţie referitoare la faptele sancţionabile şi va 

oferi şi datele personale ale persoanelor implicate. De asemenea, se va raporta la cine şi ce fel de 

obiecte si/sau bunuri au fost identificate, precum şi modul în care şcoală a obţinut posesie asupra 

acestor bunuri.   

 

Art.172 

  În cazul posesiunii de arme, droguri, alcool, artificii interzise,  şcoală va acţiona conform 

legilor în vigoare,  va informa politia si, în funcţie de circumstanţe va întocmi un raport adresat 

poliţiei.  

 

Art.173 

 Şcoală informează părinţii/tutorii elevilor în cazul în care aceştia au încălcat regulamentul 

şcolar.  

 

Art.174 

  Pe durata pauzelor, copiii/elevii vor fi supravegheaţi de către învăţători, profesori de 

serviciu, pedagogi şcolari, personal didactic auxiliar şi nedidactic. Elevii vor fi instruiţi în 

privinţa normelor interne de securitate, iar cei cu vârsta de peste 14 ani vor semna de luare la 

cunoştinţă. Părinţii vor fi informaţi, în scris, referitor la măsurile dispuse de către unitatea şcolară în 

acest sens.  

 

 

Art.175 

  Învăţătorii, profesorii, profesorii de serviciu, pedagogi şcolari, personal didactic 

auxiliar şi nedidactic au obligaţia de a interveni imediat în orice situaţie generatoare de conflict 
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sau de insecuritate pentru elevi şi de a semnala imediat conducerii şeolii; inspectoratului şcolar, 

secţiei de poliţie astfel de situaţii. 

 

Art.176 

  Se va intensifica, cu sprijinul cabinetului psihopedagogic al scolii activitatea de consiliere 

şcolară, în vederea depistăriî cauzelor comportamentelor agresive ale elevilor precum şi a 

identificării măsurilor de prevenire/remediere a acestora. Diriginţii  vor avea în vedere dezbaterea, 

în cadrul orelor/activităţilor educative, a evenimentelor referitoare la securitate, cazuri de 

indisciplină sau comportament violent, insistând pe legătura  şcoală - comunitate. 

 

Art.177 

  Utilizarea computerului/internetului în şcoală 

Computerele puse la dispoziţia elevilor în şcoală trebuie să  fie utilizate în mod 

corespunzător. Alături de utilizarea corespunzătoare a computerelor, acesta fiind în inventarul şcolii 

(hardware), se aplica şi prevederea ca software-ul pus la dispoziţia elevilor trebuie să  fie utilizat cu 

aceeaşi atenţie. 

  

• Acţiunile elevilor cu intenţia de a prejudicia ori de a distruge bunurile puse la dispoziţie de 

şcoală, ori de a şterge datele din programe, ori de a modifica setările standard sunt strict 

interzise.  

• Se vor lua masuri împotriva elevilor care nu respecta aceasta prevedere. Costurile pentru 

recuperarea programului/costurile salariale vor fi suportate de către respectivul elev ori, 

după caz de către părinţii/tutorii acestuia.  

• Nu este permisă  utilizarea numelui şcolii, ori a unei prescurtări a numelui şcolii, ori a unei 

indicaţii cu referire la acesta ca nume de domeniu al unui website care Să  implice o 

referinţa clara în privinţa şcolii.  

• Şcoală va apela la mijloace juridice pentru a pune capăt abuzului şi utilizării ilegale a 

numelui şcolii. În școală pot fi stabilite masuri interne împotriva elevilor care nu respecta 

aceasta prevedere.  

• Şcoală va lua măsuri împotriva celor care vor folosi cuvinte ori imagini pe computerele 

şcolii, ori pe internet pentru a jigni angajaţii şcolii opri pentru a aduce daune imaginii 

acestora.,  

• Elevii pot utiliza gratuit computerele şcolii menţionate în cele de mai sus pentru culegerea 

de informatii de pe internet. Costurile de printare vor trebui plătite în conformitate cu 

prevederile aplicabile.  

• Nu este permisă  utilizarea accesului la internet de pe computerele şcolii pentru alte scopuri 

decât culegerea de informatii judicioase necesare studiilor.  

 

Art.178 

  Înregistrarea incidentelor  

(Prevederile conţinute de legea referitoare la protecţia datelor personale vor fi luate în 

consideraţie.)  

  

1. Vor fi înregistrate toate incidentele care se produc în şcoală ori în vecinătatea 

acesteia. Sunt definite drept incidente: toate comportamentele care pot avea urmări 

juridice penale, aşa  cum se prevede prin codul penal.  

2. Pentru fiecare incident se vor menţiona masurile corespunzătoare, precum şi 

sancţiunile. Aceste măsuri şi sancţiuni sunt înregistrate în protocolul incidentelor din 

şcoală. Acest protocol va servi în cadrul inspecţiilor din şcoală şi poate fi regăsit pe 

site-ul de internet al şcolii.  
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3. În cazul unor incidente, aşa  cum sunt menţionate acestea în aliniatul 1, se va realiza 

şi o raportare, iar informaţii despre elev şi incident vor fi transmise şi schimbate între 

poliţie, jandarmerie şi, eventual, şcolile implicate.  

 

 

Art.179  

 Prevederi legate de ţinuta vestimentară  

• Sunt interzise textele discriminatorii imprimate pe haine, ori referitoare la acestea, iar 

vestimentaţia ofensatoare nu este permisă  în interiorul şcolii.  

• Şcoala poate interzice purtarea anumitor accesorii vestimentare, accesorii pentru 

acoperirea capului, ori bijuterii în timpul orelor de educaţie fizică, de discipline tehnice 

şi de abilitaţi manuale, aşa  după cum decide respectivul profesor. Elevii vor respecta 

în timpul orelor de sport cerinţele de siguranţă care au fost impuse de respectivul 

profesor ori instructor. Toţi elevii vor participa în mod obligatoriu la orele de educaţie 

fizică. 

 

Art.180  

Intimităţi indezirabile  

• Elevii nu se vor atinge unii pe ceilalţi în mod nejustificat, ci se vor comporta în conformitate 

cu normele comportamentale uzuale.  

• Atunci când un elev se simte ameninţat ori hărţuit datorită unei limitări a intimităţii sale (din 

partea colegilor ori a personalului, ori a altor persoane din şcoală), pe care elevul o 

consideră indezirabilă, acesta se poate adresa dirigintelui, psihologului şcolar ori unei alte 

persoane de încredere din şcoală. Numele acestor persoane vor fi publicate în regulamentul 

de ordine interioară  al şcolii din fiecare an şcolar.  

• Reglementarea plângerilor este în responsabilitatea conducerii şcolii şi a inspectoratului 

şcolar.  

 

Art.181 

  Activităţi şcolare  

• Este vorba despre activităţile şcolare (de exemplu concursuri sportive, sărbători şcolare etc.) 

dacă activitatea este în responsabilitatea şcolii şi în conformitate cu regulile şcolii.  

• În privinţa activităţilor care sunt organizate de şcoală, ori care sunt în responsabilitatea şcolii 

părinţii/tutorii vor fi întotdeauna informaţi de către şcoală (prin intermediul site-ului internet 

al şcolii).  

• Invitarea persoanelor din afara şcolii la aceste activităţi va fi permisă  pentru fiecare dintre 

activităţile şcolare de către conducerea şcolii.  

• În timpul activităţilor şcolare sunt valabile regulile standard de comportament impuse de 

regulament. 

• Armele şi deţinerea de droguri, ca şi consumul acestora, sunt pe cale de consecinţă interzise 

în permanenţă. Consumul şi deţinerea de alcool este interzisă  elevilor. 

  

 Art.182 

  Accesul vizitatorilor  

• Şcoală permite accesul numai personalului şi elevilor şcolii.  

• Toate persoanele care nu sunt înregistrate ca aparţinând de şcoală, trebuie să  se anunţe la 

personalul de paza de la intrare.  

• Pentru părinţii elevilor şcolii este, de asemenea, valabila cerinţa de a se anunţa la poartă 

(intrare) în momentul pătrunderii în şcoală.  

• Conducerea şcolii poate interzice accesul în şcoală celor care nu si-au anunţat prezenta.  



41 

 

• Dacă siguranţa şcolii este periclitată, ceea ce urmează să  fie apreciat de conducerea şcolii, 

atunci conducerea şcolii poate interzice accesul în interiorul şcolii pentru persoanele 

respective.  

 

Art.183 

  Lipsa  de la ore, absenţele şi întârziatul la ore.  

Pentru a preveni lipsa  nepermisă  de la ore, precum şi părăsirea şcolii înainte de încheierea 

cursurilor, şcoala dispune de o politică şi un protocol în privinţa absenţelor. Şcoala va 

prezenta în acest protocol maniera în care se acţionează pentru a deţine controlul asupra 

absenţelor, pentru a reduce numărul acestora şi/sau pentru a le preveni. Acest protocol este 

alcătuit sub forma unor reglementari referitoare la:  

• Absenţe permise (cazuri de boală, primele simptome acasă)  

• Absenţe permise (cazuri de boală, primele simptome la şcoală)  

• Absenţe permise (alte circumstanţe, cum ar fi căsătorie, deces al unui membru direct 

al familiei)   

• Revenirea la şcoală după boala  

• Întârzierile (la începutul orelor de curs)  

• Întârzierile (în timpul orelor de curs).  

De asemenea, în protocol trebuie descris modul în care şcoala va opera controlul în privinţa 

absenţelor (atât a celor acceptate, cât şi a celor nepermise).  

Protocolul referitor la absenţe poate fi consultat, la cerere, în orice moment la şcoală.  

Pe scurt, în acesta sunt incluse următoarele prevederi:  

• Personalul, elevii şi părinţii/tutorii/sustinatorii legali vor fi informaţi despre diversele 

reglementari în privinţa lipsei de la ore, absenţelor şi întârzierilor.  

• Elevii sunt obligaţi să  urmeze cursurile conform orarului care a fost stabilit pentru 

ei, cu excepţia cazului în care au fost prevăzute alte reglementari de către şcoală.  

• Elevii care trebuie să părăsească şcoala din motive urgente trebuie să  anunţe acest 

lucru dirigintelui/conducerii şcolii. În cazul unor dezastre în interiorul şcolii 

(incendii, evacuări), conducerea şcolii trebuie să  ştie în mod clar cine a fost şi cine 

nu a fost prezent în clădire.  

• Pentru respectarea protocolului de Absenţe, şcoală va înregistra toate absenţele în 

fiecare zi. După această înregistrare şcoală va lua legătura direct cu 

părinţii/tutorii/sustinatorii legali, iar după trei zile de absenţe care nu au fost 

anunţate, şcoala va raporta acest lucru la poliţistul de proximitate care răspunde de 

şcoală.  

• Un elev care nu poate oferi motive rezonabile pentru întârziere, renunţă la dreptul de 

a participa la ora.  

• Elevul trebuie să  fie pregătit pe toată durata zilei de şcoală (de la ora 8.00 până la 

ora 14.00) pentru susţinerea de teste, masuri de îmbunătăţiri ale activităţii sale etc. 

Activităţile secundare şi alte activităţi non-şcolare nu pot fi considerate ca motive 

pentru excepţie de la aceste reguli.  

• Nu sunt permise elevilor vacanţe în alte perioade decât cele stabilite ca perioade de 

vacanţă. Pentru excepţii: vezi legea învăţământului .  

 

 Art.184 

 Libertatea de exprimare a opiniei. Persoana care se simte ofensată de o altă persoană prin cuvintele, 

comportamentul ori cele scrise de aceasta altei persoane, poate înainta o plângere în conformitate cu 

regulamentul aplicabil de formulare a reclamaţiilor în şcoală.  
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CAPITOLUL VIII 

 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art.185 

 În unităţile de învăţământ preuniversitar, fumatul este interzis, conform legii. 

 

Art.186 

 Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricarui alt fond destinat 

derulării Evaluărilor Naţionale, examenelor pentru clasa de intensiv engleză. 

 

 

 

Art.187 

 Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa elevilor şi a părinţilor sau reprezentanţilor 

legali ai acestora, cadrelor didactice, prin prezentarea lui în cadrul şedinţelor cu părinţii, consiliilor 

pedagogice şi publicare pe pagina web a şcolii; 

 

 

 

Art.188 

 Prezentul regulament poate fi modificat pe parcursul anului şcolar cu respectarea 

procedurilor legale.  

 

Art.189 

 Prezentul Regulament de organizare şi functionare al Şcoalii Gimnaziale nr. 112 intră în 

vigoare începând cu data aprobării lui de către Consiliul de administratie. Regulamentul de 

organizare si funcţionare al şcolii va fi coroborat cu Regulamentul-Cadru de Organizare şi 

funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar nr. 5079/2016 şi completările cu Ordinul 
3027/2018, ori de câte ori va fi cazul, pe articole impuse de situaţie. 
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