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TITLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Şcolii Gimnaziale „Adorjáni Károly” Glodeni cuprinde 

norme specifice referitoare la organizarea şi funcţionarea unităţii, în conformitate cu Legea Educaţiei 

Naţionale nr. 1/2011, şi cu Ordinul Ministrului Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5079/ 

31.08.2016 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu 

modificările și completările ulterioare. 

Art.2. Respectarea regulamentului este obligatorie pentru personalul de conducere, didactic de predare şi 

instruire practică, didactic auxiliar, nedidactic, pentru elevii şi părinţii care vin în contact cu unitatea de 

învăţământ.  

 

TITLUL II - ORGANIZAREA PROGRAMULUI Şcolii Gimnaziale „Adorjáni Károly” Glodeni 

Art.3. (1) Învățământul primar funcționează, de regulă, în programul de dimineață. În cazul în care lipsa de 

săli de clase necesită funcționarea în două schimburi, programul va fi stabilit de consiliul de administrație 

al unității. 

(2) Cursurile pentru elevii din clasa pregătitoare și din clasele I și a II-a nu vor începe înainte de ora 8.00 și 

nu se vor termina mai târziu de ora 14.00. 

(3) În învățământul primar din structurile arondate – Păcureni, Păingeni, Merişor şi Moişa, ora de curs este 

de 45 de minute, cu o pauză de 15 minute după fiecare oră.  

(4) La clasa pregătitoare și la clasa I, activitățile de predare-învățare-evaluare acoperă 30 – 35 de minute, 

restul de timp fiind destinat activităților liber alese, recreative. 

(5) În unitatea cu PJ - Glodeni, unde clasele din învățământul primar funcționează împreună cu alte clase 

din nivelurile superioare de învățământ, ora de curs este de 50 de minute, iar în ultimele 5 minute 

învățătorii organizează activități de tip recreativ. 

(6) Pentru clasele din învățământul gimnazial ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute 

după fiecare oră; Având în vedere programul mijloacelor de transport în comun după a treia oră de curs,  nu 

se poate stabili o pauză de 15 – 20 de minute. 

 

TITLUL III - MANAGEMENTUL Şcolii Gimnaziale „Adorjáni Károly” Glodeni 

CAPITOLUL I - Consiliul de administrație 

Art. 4 – (1) Consiliul de administrație este organ de conducere al unității de învățământ. 

(2) Consiliul de administrație se organizează și funcționează conform Metodologiei-cadru de organizare și 

funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ, aprobată prin ordin al ministrului 

educației naționale. 

(3) Directorul unității de învățământ este președintele consiliului de administrație.  

Art. 5 – (1) La ședințele consiliului de administrație participă, de drept, cu statut de observatori, 

reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ 

preuniversitar din unitatea de învățământ. 

(2) Președintele consiliului de administrație are obligația de a convoca reprezentanții organizațiilor 

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

la toate ședințele consiliului de administrație. Membrii consiliului de administrație, observatorii și invitații 

sunt convocați cu cel puțin 72 de ore înainte de începerea ședinței ordinare, comunicându-li-se ordinea de 

zi și documentele ce urmează a fi discutate. În cazul ședințelor extraordinare, convocarea se face cu cel 

puțin 24 de ore înainte. Procedura de convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din 

următoarele mijloace: poștă, fax, e-mail sau sub semnătură. 

 

CAPITOLUL II - Directorul 

Art. 6 – (1) Directorul exercită conducerea executivă a unității de învățământ, în conformitate cu atribuțiile 

conferite de legislația în vigoare, cu hotărârile consiliului de administrație al unității de învățământ, cu 

prevederile prezentului Regulament, ROFUIP şi LEN. 

Art. 7 – (1) În exercitarea funcției de conducere executivă, directorul are următoarele atribuții: 

a) este reprezentantul legal al unității de învățământ și realizează conducerea executivă a acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educațională; 

c) organizează și este direct responsabil de aplicarea legislației în vigoare, la nivelul unității de învățământ; 

d) asigură managementul strategic al unității de învățământ, în colaborare cu autoritățile administrației 

publice locale, după consultarea partenerilor sociali și a reprezentanților părinților și elevilor; 

e) asigură managementul operațional al unității de învățământ; 
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f) asigură corelarea obiectivelor specifice unității de învățământ cu cele stabilite la nivel national și local; 

g) coordonează procesul de obținere a autorizațiilor și avizelor legale necesare funcționării unității de 

învățământ; 

h) asigură aplicarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calității educației în unitatea de învățământ pe care o conduce, întocmit 

de Comisia de evaluare și asigurare a calității în colaborare cu comisiile / compartimentele de lucru din 

unitate; raportul, aprobat de consiliul de administrație, este prezentat în fața consiliului profesoral, 

comitetului reprezentativ al părinților/asociației de părinți și este adus la cunoștința autorităților 

administrației publice locale și a inspectoratului școlar. 

(2) În exercitarea funcției de ordonator de credite, directorul are următoarele atribuții: 

a) propune în consiliul de administrație, spre aprobare, proiectul de buget și raportul de execuție bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unității de învățământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea și modernizarea bazei materiale a unității de 

învățământ. 

(3) În exercitarea funcției de angajator, directorul are următoarele atribuții: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmește, conform legii, fișele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de angajarea, 

evaluarea periodică, formarea, motivarea și încetarea raporturilor de muncă ale personalului din unitate, 

precum și de selecția personalului nedidactic; 

c) propune consiliului de administrație vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post și angajarea 

personalului; 

d) îndeplinește atribuțiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din 

învățământul preuniversitar, precum și de alte acte normative elaborate de Ministerul Educației Naționale. 

(4) Alte atribuții ale directorului sunt: 

a) propune inspectoratului școlar, spre aprobare, proiectul planului de școlarizare, avizat de consiliul de 

administrație; 

b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaționale a unității de învățământ și o propune spre 

aprobare consiliului de administrație; 

c) coordonează și răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul național de indicatori pentru 

educație, pe care le transmite inspectoratului școlar și răspunde de introducerea datelor în Sistemul 

Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR); 

d) propune consiliului de administrație, spre aprobare, Regulamentul de organizare și funcționare a unității 

de învățământ; 

e) coordonează efectuarea anuală a recensământului copiilor/elevilor din circumscripția școlară, în cazul 

unităților de învățământ preșcolar, primar și gimnazial; 

f) stabilește componența formațiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de administrație; 

g) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum și schema de personal didactic 

auxiliar și nedidactic și le supune, spre aprobare, consiliului de administrație; 

h) numește, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administrație, profesorii 

diriginți la clase, precum și coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare; 

i) numește cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuțiile profesorului 

diriginte, în condițiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective; 

j) numește, în baza hotărârii consiliului de administrație, coordonatorii structurilor care aparțin de unitatea 

de învățământ cu personalitate juridică, din rândul cadrelor didactice – de regulă, titulare – care își 

desfășoară activitatea în structurile respective; 

k) stabilește, prin decizie, componența catedrelor și comisiilor din cadrul unității de învățământ, în baza 

hotărârii consiliului de administrație; 

l) coordonează comisia de întocmire a orarului și îl propune spre aprobare consiliului de administrație; 

m) aprobă graficul serviciului pe școală al personalului didactic și al elevilor; atribuțiile acestora sunt 

precizate în prezentul Regulament; 

n) propune consiliului de administrație, spre aprobare, calendarul activităților educative al unității de 

învățământ; 

o) aprobă graficul desfășurării lucrărilor scrise semestriale; 

p) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcționare a cercurilor, asociațiilor științifice, tehnice, sportive și 

cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învățământ în baza hotărârii consiliului de administrație; 
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q) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control și evaluare a tuturor 

activităților care se desfășoară în unitatea de învățământ și le supune spre aprobare consiliului de 

administrație; 

r) asigură, prin șefii catedrelor și responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de învățământ, a 

programelor școlare și a metodologiei privind evaluarea rezultatelor școlare; 

s) controlează, cu sprijinul șefilor de catedră/responsabililor comisiilor metodice, calitatea procesului 

instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistențe la ore și prin participări la diverse 

activități educative extracurriculare și extrașcolare; 

t) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

u) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante și sprijină integrarea acestora în colectivul unității 

de învățământ; 

v) aprobă asistența la orele de curs sau la activități educative școlare/extrașcolare, a șefilor de 

catedră/responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 

w) consemnează zilnic în condica de prezență absențele și întârzierile la orele de curs ale personalului 

didactic de predare și instruire practică, precum și întârzierile personalului didactic auxiliar și nedidactic, 

de la programul de lucru; 

x) își asumă, alături de consiliul de administrație, răspunderea publică pentru performanțele unității de 

învățământ pe care o conduce; 

y) numește și controlează personalul care răspunde de sigiliul unității de învățământ; 

z) asigură arhivarea documentelor oficiale și școlare: 

aa) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea și gestionarea actelor de studii; 

răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea și 

gestionarea documentelor de evidență școlară; 

bb) aprobă vizitarea unității de învățământ de către persoane din afara unității, inclusiv de către 

reprezentanți ai mass-mediei. Fac excepție de la această prevedere reprezentanții instituțiilor cu drept de 

îndrumare și control asupra unităților de învățământ, precum și persoanele care participă la procesul de 

monitorizare și evaluare a calității sistemului de învățământ. 

(5) Directorul îndeplinește alte atribuții stabilite de către consiliul de administrație, potrivit legii, precum și 

orice alte atribuții rezultând din prevederile legale în vigoare și contractele colective de muncă aplicabile. 

(6) Pentru realizarea atribuțiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanții organizațiilor sindicale 

reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar din unitatea de învățământ și/sau, 

după caz, cu reprezentanții salariaților din unitatea de învățământ, în conformitate cu prevederile legale. 

(7) În lipsă, directorul are obligația de a delega atribuțiile către directorul adjunct sau către un alt cadru 

didactic, membru al consiliului de administrație. Neîndeplinirea acestei obligații constituie abatere 

disciplinară și se sancționează conform legii. 

Art. 8 – În exercitarea atribuțiilor și a responsabilităților stabilite în conformitate cu prevederile art. 7, 

directorul emite decizii și note de serviciu. 

Art. 9 – Directorul este președintele consiliului profesoral și prezidează ședințele acestuia. 

Art. 10 – (1) Drepturile și obligațiile directorului unității de învățământ sunt cele prevăzute de legislația în 

vigoare, LEN, ROFUIP, de prezentul Regulament și de contractul colectiv de muncă aplicabil. 

(2) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul școlar general. 

 

CAPITOLUL III - Directorul adjunct 

Art. 11 – (1) Funcția de director adjunct se ocupă, conform legii, prin concurs public, susținut de către 

cadre didactice titulare, membre ale corpului național de experți în management educațional. 

(2) Organizarea concursului pentru ocuparea funcției de director adjunct se face în conformitate cu 

metodologia elaborată de Ministerul Educației Naționale. 

(3) Directorul adjunct al unității de învățământ de stat poate fi eliberat din funcție la propunerea motivată a 

consiliului de administrație al inspectoratului școlar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de 

administrație al unității de învățământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre 

membri. În această ultimă situație este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul școlar. 

Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administrație al inspectoratului școlar. În funcție de 

hotărârea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, inspectorul școlar general emite decizia de 

eliberare din funcție a directorului adjunct al unității de învățământ. 
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Art. 12 – (1) Directorul adjunct își desfășoară activitatea în baza unui contract de management educațional 

încheiat cu directorul unității de învățământ și îndeplinește atribuțiile stabilite prin fișa postului, anexă la 

contractul de management educațional, precum și atribuțiile delegate de director pe perioade determinate. 

(2) Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate atribuțiile directorului, în lipsa acestuia. 

Art. 13 – (1) Perioada concediului anual de odihnă al directorului adjunct se aprobă de către directorul 

unității de învățământ. 

 

TITLUL IV – ORGANISME FUNCŢIONALE la nivelul unității de învățământ şi responsabilităţi 

ale cadrelor didactice 

CAPITOLUL I - Consiliul profesoral 

Art. 14 – (1) Consiliul profesoral al unității de învățământ este format din totalitatea cadrelor didactice 

dintr-o unitate de învățământ. Președintele consiliului profesoral este directorul. 

(2) Consiliul profesoral se întrunește lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la 

solicitarea a minimum 1/3 dintre cadrele didactice. 

(3) Cadrele didactice au dreptul să participe la toate ședințele consiliilor profesorale din unitățile de 

învățământ unde își desfășoară activitatea, obligația principală fiind de a participa la ședințele consiliului 

profesoral din unitatea de învățământ unde, la începutul anului școlar, declară că au norma de bază. 

Absența nemotivată de la ședințele la unitatea la care au declarat că au norma de bază se consideră abatere 

disciplinară. 

(4) Consiliul profesoral se întrunește legal în prezența a cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor. 

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

membrilor consiliului profesoral și sunt obligatorii pentru personalul unității de învățământ, precum și 

pentru beneficiarii primari ai educației. Modalitatea de vot se stabilește la începutul ședinței. 

(6) Directorul unității de învățământ numește, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, în baza votului 

cadrelor didactice. Secretarul are atribuția de a redacta lizibil și inteligibil procesele-verbale ale ședințelor 

consiliului profesoral. 

(7) La ședințele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcție de tematica dezbătută, 

reprezentanți desemnați ai părinților, ai consiliului elevilor, ai autorităților administrației publice locale și ai 

partenerilor sociali. 

(8) La sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului profesoral, toți membrii și invitații au obligația să semneze 

procesul-verbal de ședință. 

(9) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de procese-

verbale este document oficial, căruia i se alocă număr de înregistrare și i se numerotează paginile. Pe ultima 

pagină, directorul unității de învățământ semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului și 

aplică ștampila unității de învățământ. 

(10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoțit, în mod obligatoriu, de un dosar care 

conține anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări 

etc.), numerotate și îndosariate pentru fiecare ședință. Registrul și dosarul se păstrează într-un fișet 

securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul și la directorul unității de învățământ. 

Art. 15 – Consiliul profesoral are următoarele atribuții: 

a) gestionează și asigură calitatea actului didactic; 

b) analizează și dezbate raportul general privind starea și calitatea învățământului din unitatea de 

învățământ; 

c) alege, prin vot secret, membrii consiliului de administrație care provin din rândul cadrelor didactice; 

d) dezbate, avizează și propune consiliului de administrație, spre aprobare, planul de dezvoltare 

instituțională a școlii; 

e) dezbate și aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate, precum și 

eventuale completări sau modificări ale acestora; 

f) aprobă componența nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învățământ; 

g) validează raportul privind situația școlară semestrială și anuală prezentată de fiecare 

învățător/institutor/profesor de învățământ primar/diriginte, precum și situația școlară după încheierea 

sesiunii de amânări, diferențe și corigențe; 

h) hotărăște asupra tipului de sancțiune disciplinară aplicată elevilor care săvârșesc abateri; 

i) propune acordarea recompenselor pentru elevi și pentru personalul salariat al unității de învățământ, 

conform reglementărilor în vigoare; 
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j) validează notele la purtare mai mici decât 7, precum și calificativele la purtare mai mici de „bine”, pentru 

elevii din învățământul primar; 

k) validează oferta de curriculum la decizia școlii pentru anul școlar în curs; 

l) propune consiliului de administrație curriculumul la decizia școlii; 

m) avizează proiectul planului de școlarizare; 

n) validează fișele de autoevaluare ale personalului didactic al unității de învățământ, în baza cărora se 

stabilește calificativul anual; 

o) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic care solicită acordarea gradației 

de merit sau a altor distincții și premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activității 

desfășurate de acesta; 

p) propune consiliului de administrație programele de formare continuă și dezvoltare profesională a 

cadrelor didactice; 

q) propune consiliului de administrație premierea și acordarea titlului de „Profesorul anului” cadrelor 

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

r) dezbate și avizează Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ; 

s) dezbate, la solicitarea Ministerului Educației Naționale, a inspectoratelor școlare sau din proprie 

inițiativă, proiecte de acte normative și/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează 

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

t) dezbate probleme legate de conținutul sau organizarea activității instructiv-educative din unitatea de 

învățământ; propune consiliului de administrație măsuri de optimizare a procesului didactic; 

u) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității, în 

condițiile legii; 

v) îndeplinește alte atribuții stabilite de consiliul de administrație, rezultând din legislația în vigoare și din 

contractele colective de muncă aplicabile; 

w) propune eliberarea din funcție a directorului unității de învățământ, conform legii. 

Art. 16 – Documentele consiliului profesoral sunt: 

a) tematica și graficul ședințelor consiliului profesoral; 

b) convocatoare ale consiliului profesoral; 

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

 

CAPITOLUL II - Răspunderea disciplinară şi patrimonială  

   Art. 17 - (1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi 

de control din învăţământul preuniversitar răspund disciplinar pentru încalcarea cu vinovatie a îndatoririlor 

ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare 

care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii/instituţiei, conform legii.  

   (2) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevăzut la alin. (1), în raport cu gravitatea 

abaterilor, sunt:  

   a) observaţie scrisă;  

   b) avertisment;  

   c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi 

de control, cu până la 15%, pe o perioada de 1-6 luni;  

   d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei 

funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de 

îndrumare şi de control;  

   e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ;  

   f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.  

(3) Pentru cercetarea abaterilor prezumate savarsite de personalul didactic se constituie o comisie de 

cercetare disciplinara formată din 3-5 membri, dintre care unul reprezinta organizatia sindicala din care 

face parte persoana aflata in discutie sau este un reprezentant al salariatilor, iar ceilalti au functia didactica 

cel putin egala cu a celui care a savarsit abaterea;  

(4) Comisiile de cercetare disciplinara sunt numite de consiliul de administratie al unitatii de invatamant 

preuniversitar, pentru personalul didactic si personalul de conducere al acesteia;  

(5) In cadrul cercetarii abaterii prezumate se stabilesc faptele si urmarile acestora, imprejurarile in care au 

fost savarsite, existenta sau inexistenta vinovatiei, precum si orice alte date concludente. Audierea celui 

cercetat si verificarea apararii acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, 

desi a fost instiintat in scris cu minimum 48 de ore inainte, precum si de a da declaratii scrise se constata 



 7 

prin proces-verbal si nu impiedica finalizarea cercetarii. Cadrul didactic cercetat are dreptul sa cunoasca 

toate actele cercetarii si sa isi produca probe in aparare.  

(6) Cercetarea faptei si comunicarea deciziei se fac in termen de cel mult 30 de zile de la data constatarii 

acesteia, consemnata in condica de inspectii sau la registratura generala a unitatii de invatamant 

preuniversitar/institutiei. Persoanei nevinovate i se comunica in scris inexistenta faptelor pentru care a fost 

cercetata.  

(8) Persoanele sanctionate incadrate in unitatile de invatamant au dreptul de a contesta, in termen de 15 zile 

de la comunicare, decizia respectiva la colegiul de disciplina de pe langa inspectoratul scolar.  

(9) Dreptul persoanei sanctionate de a se adresa instantelor judecatoresti este garantat.  

Art. 18 - (1) Pentru personalul didactic din unitatile de invatamant preuniversitar, propunerea de 

sanctionare se face de catre director sau de cel putin 2/3 din numarul total al membrilor consiliului de 

administratie. Sanctiunile aprobate de consiliul de administratie sunt puse in aplicare si comunicate prin 

decizie a directorului unitatii de invatamant preuniversitar.  

   (2) Pentru personalul de conducere al unitatii de invatamant preuniversitar, propunerea de sanctionare se 

face de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant preuniversitar si se comunica prin decizie a 

inspectorului scolar general.  

   Art. 19 - Sanctiunea se stabileste, pe baza raportului comisiei de cercetare, de autoritatea care a numit 

aceasta comisie si se comunica celui in cauza, prin decizie scrisa, dupa caz, de catre directorul unitatii de 

invatamant.  

   Art. 20 - Raspunderea patrimoniala a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar, precum si a 

celui de conducere, de indrumare si de control din invatamantul preuniversitar se stabileste potrivit 

legislatiei muncii. Decizia de imputare, precum si celelalte acte pentru recuperarea pagubelor si a 

prejudiciilor se fac de conducerea unitatii sau a institutiei al carei salariat este cel in cauza, in afara de 

cazurile cand, prin lege, se dispune altfel.  

Art.21 - Neprezentarea la locul de muncă  

(1) neprezentarea la locul de muncă se consideră abatere disciplinară 

(2) numărul de zile admise ca absenţă nemotivată pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi 

nedidactic: 3 zile / an școlar 

(3) dacă numărul absenţelor nemotivate la locul de muncă depăşesc cumulativ 3 zile într-un an școlar 

angajatorul desface contractul individual de muncă cu salariatul. 

Art. 22. (1) Învoirea cadrului didactic de la şcoală se acceptă doar dacă are motive foarte bine întemeiate. 

(2) Învoiri pentru o zi (se face în scris cu cel puțin 24 ore înainte prin cerere înregistrată la secretariat) 

- Cel învoit asigură înlocuirea și afișează lângă orar cine îl suplinește: 

o Dacă are până la 3 ore / zi înlocuirea se face cu profesorii existenți în școală 

o Dacă are peste 3 ore / zi înlocuirea se face cu profesorii care au zi metodică 

(3) Învoiri pentru probleme urgente / apărute în timpul zilei (prin bilet de voie) 

- Cel învoit asigură înlocuirea: cu profesorii existenți în școală și afișează lângă orar cine îl 

suplinește. 

Art. 23. În caz de boală (concediu medical): 

(1) Se anunță directorul școlii prin telefon în cel mai scurt timp posibil 

(2) Directorul întocmește planul de înlocuire: 

o Dacă cel în cauză are până la 3 ore / zi înlocuirea se face cu profesorii existenți în școală 

o Dacă cel în cauză are peste 3 ore / zi înlocuirea se face cu profesorii care au zi metodică 

(3) Certificatul de concediu medical se predă/se trimite la secretariat până la sfârșitul lunii curente. 

Art. 24. În toate situațiile de lipsă a cadrului didactic (învoiri, concedii de boală, etc.) suplinitorul preia 

toate îndatoriile, sarcinile și obligațiile celui înlocuit. 

 

 

CAPITOLUL III – Serviciul pe şcoală 

Art. 21. La începutul fiecărui an şcolar, prin decizie a directorului unităţii de învăţământ se stabileşte 

comisia care realizează graficul serviciului pe şcoală şi răspunde de organizarea serviciului pe şcoală. 

Art. 22. În cadrul unităţii de învăţământ, se va asigura serviciul pe şcoală de către cadrele didactice, 

conform graficului aprobat de Consiliul de administrație și directorul unității, pe întreaga durată de 

desfăşurare a procesului instructiv – educativ astfel: 
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(1) Profesorii care predau în mai multe școli: alternativ (cu schimb semestrial sau anual): 1 zi = 6 ore / 

săptămână (800 – 1400) 

(2) Profesori cu normă înteagă în unitate:  1 zi = 6 ore / săptămână (800 – 1500) 

(3) Învăţătorii: 1 zi = 5 - 6 ore / săptămână 

(4) Profesorul responsabil cu serviciul general (cu rotație): program de lucru: 745 – 1500 

(5) Serviciul pe școală este asigurat de cel puţin trei profesori de serviciu / pauză astfel: 

 profesor 1 – trotuar corp A,  (* în condiţii meteo nefavorabile Corp A) 

 profesor 2 – trotuar corp B, (* în condiţii meteo nefavorabile Corp B, parter)    

 profesor 3 – curtea şcolii;    (* în condiţii meteo nefavorabile Corp B, etaj I) 

Art.23. Nu fac serviciu pe școală: 

(1) Învăţătoarele / învăţătorii care au clasa pregătitoare sau clasa I (vor organiza pauzele elevilor); 

(2) Profesorul de sport (supraveghează intarea / ieșirea eleviilor din/în sala de sport) 

(3) Directorul și directorul adjunct al unității de învățământ. 

Art. 24. Derularea serviciului pe şcoală este asigurat de cadrele didactice – 1 profesor responsabil cu 

serviciul general (cu rotație) + 3 profesori de serviciu 

Art. 25. (1) Profesorul care a a ieşit de la oră trimite elevii în curtea şcolii pe timpul pauzei ieşind ultimul 

din sala de clasă (excepţie în condiţii meteo nefavorabile – vânt, ploaie, temperaturi sub -5 grade C°) 

(2) Profesorul care are ultima oră în clasă / învățătorul clasei înainte de a trimite elevii acasă asigură 

ordinea și curățenia din clasă ieșind ultimul din sala de clasă. 

Art. 26. Sarcinile şi atribuţiile profesorilor de serviciu pe şcoală cuprind în principiu, următoarele: 
 se prezintă la şcoală cu cel puţin 5 minute înaintea începerii cursurilor; 

 profesorul responsabil cu serviciul general desemnat pe ziua respectivă va repartiza sarcinile în mod egal 

între profesorii de serviciu – având grijă să acopere toată ziua; 

I. Înainte de începerea cursurilor: 

 scriu alternativ condica cadrelor didactice; 

II. În timpul programului 

 coordonează activitatea elevilor de serviciu; 

 supraveghează activitatea copiilor în timpul pauzelor; 

 se asigură că profesorul care a a ieşit de la oră a trimis elevii în curtea şcolii pe timpul pauzei (excepţie 

dacă plouă, este vânt sau temperatura scade sub -10 grade C°) 

 supraveghează intrarea elevilor în clădire; elevii se adună în faţa intrării şi intră începând cu clasele mici, 

ordonat, disciplinat. 

 verifică şi asigură ordinea şi disciplina în pauze; 

 asigură prin elevii de serviciu semnalul sonor prin care se anunţă pauza şi se delimitează orele de curs; 

 controlează intrarea punctuală la ore a elevilor în săliile de clasă; 

 monitorizează/supravegheză activitatea eleviilor navetişti, respectarea programului de navetă a 

microbuzului şcolar; 

III. Ocazional / la nevoie 

 vor lua măsuri de atenuare a conflictelor  iscate în unitatea şcolară şi de informare a conducerii în cazul în 

care se impune acest lucru; 

 vor aviza părăsirea unităţii de către elevii aflaţi în situaţii speciale; 

 iau măsuri în ceea ce priveşte situaţiile ce constituie abateri de la regulamentul intern (bătăi, stricăciuni, 

pagube, clase / elevi care deranjează orele, pătrunderea persoanelor străine, etc.) 

 asigură acordarea primului ajutor în situaţii care necesită acest lucru; 

 în situaţii în care apar probleme de sănătate, loviri, vătămări corporale ale elevilor sau cadrelor didactice, 

anunţă operativ directorul şcolii, dirigintele clasei şi concomitent medicul de la cea mai apropiată 

circumscripţie sanitară sau unitate medicală de urgenţe / ambulanţa, în funcţie de gravitatea evenimentului; 

 anunţă conducerea şcolii şi concomitent organele de ordine şi intervenţie, în cazul producerii unor 

evenimente deosebite (furturi, incendii, ameninţări prin telefon, cazuri de forţă majoră, ş.a.); 

 profesorul de serviciu poate solicita personalului nedidactic să-l sprijine în rezolvarea unor probleme 

apărute în intervalul cât îşi desfăşoară serviciul. Are dreptul să dea dispoziţii personalului de întreţinere pentru 

a remedia problemele apărute. 

 

Profesor responsabil cu serviciul general. Atribuții suplimentare: 

Program de lucru: 7.45 – 15.00 
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 împreună cu secretara școlii deschide dulapul de securizare a cataloagelor şi verifică existenţa 

cataloagelor, condicilor de prezență; Răspunde de securitatea acestor documente din sala profesorală. 

 verifică prezenţa elevului de serviciu; 

 supraveghează accesul elevilor în şcoală la începerea programului; 

 urmăreşte consemnarea conţinuturilor lecţiei în condica de prezenţă şi semnarea  integrală a orelor; 

avertizează colegii care nu au semnat orele în condică până la sfârșitul zilei 

 se interesează la direcţiune, la intrarea în serviciu, de situaţiile speciale anunţate (învoiri, concedii de 

boală, etc.) pentru a lua măsurile ce se impun pentru înlocuirea colegilor; 

 urmăreşte buna desfăşurare a programului didactic pe întreaga zi, intrarea la ore a tuturor cadrelor 

didactice, semnarea condicii de prezență şi prezenţa celorlalţi profesori de serviciu pe sectoare. 

 îndrumă persoanele străine către cei în măsură să le rezolve problemele. 

 consemnează în procesul-verbal toate evenimentele constatate în timpul serviciului său, precum şi 

observaţiile celorlaţi profesori de serviciu din ziua respectivă. 

 împreună cu cu secretara şcolii verifică existenţa cataloagelor, condicilor de prezență (completarea 

integrală a acestora) şi închide dulapul de securizare a cataloagelor la terminarea programului; 

 pleacă ultimul din şcoală, după ce s-a asigurat că toţi elevii au părăsit curtea şcolii şi că nimic deosebit nu 

se petrece în incinta şcolii. 

Art. 27 – În structurile arondate (şcoliile din Păingeni, Păcureni, Merişor şi Moişa) învăţătoarea / 

învăţătorul răspunde de serviciul pe şcoală în unitatea respectivă pe toată durata săptămânii având sarcinile 

menţionate la Art.26. 

Art. 28 - Profesorii de serviciu sunt obligaţi să respecte graficul serviciului pe şcoală, iar în situaţiile de 

boală, învoire, etc. vor fi înlocuiți de persoanele care îi suplinesc în ziua respectivă acestea preluând 

totodată și sarcinile de serviciu celui înlocuit. 

Art. 29. – Sarcinele și atribuţiile profesorilor de serviciu pe şcoală vor fi precizate ca anexă la fişa postului 

fiecărui cadru didactic; 

Art. 30. Nerealizarea sarcinilor și atribuţiilor de profesor de serviciu se consideră abatere disciplinară şi se 

sancţionează conform legislaţiei în vigoare. 

 

CAPITOLUL IV - Consiliul clasei 

Art. 36 – (1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa 

respectivă, din cel puțin un părinte delegat al comitetului de părinți al clasei, și, pentru toate clasele, cu 

excepția celor din învățământul primar, din reprezentantul elevilor clasei respective. 

(2) Președintele consiliului clasei este învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar, 

respectiv profesorul diriginte, în cazul învățământului gimnazial. 

(3) Consiliul clasei se întrunește cel puțin o dată pe semestru. El se poate întâlni ori de câte ori situația o 

impune, la solicitarea învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar, respectiv a 

profesorului diriginte, a reprezentanților părinților și ai elevilor. 

Art. 37 – Consiliul clasei își desfășoară activitatea la nivelul fiecărei clase, având următoarele obiective: 

a) armonizarea activităților didactice cu nevoile educaționale ale elevilor și cu așteptările părinților; 

b) evaluarea corectă a progresului școlar și comportamental al elevilor; 

c) coordonarea intervențiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării rezultatelor elevilor, în 

sensul atingerii obiectivelor educaționale stabilite pentru colectivul clasei; 

d) stabilirea și punerea în aplicare a modalităților de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învățare; 

e) organizarea de activități suplimentare pentru elevii capabili de performanțe școlare înalte. 

Art. 38 – Consiliul clasei are următoarele atribuții: 

a) analizează semestrial progresul școlar și comportamentul fiecărui elev; 

b) stabilește măsuri de asistență educațională, atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de 

comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite; 

c) stabilește notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcție de comportamentul acestora în unitatea 

de învățământ preuniversitar și în afara acesteia, și propune consiliului profesoral validarea mediilor mai 

mici de 7,00 sau a calificativelor „suficient” și „insuficient”, pentru învățământul primar; 

d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; 

e) participă la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea învățătorului / 

institutorului / profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte sau a cel puțin 1/3 dintre 

părinții elevilor clasei; 
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f) propune învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte, din 

proprie inițiativă sau la solicitarea directorului ori a consiliului profesoral, după caz, sancțiunile disciplinare 

prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislația în vigoare. 

Art. 39 – (1) Hotărârile consiliului clasei se adoptă cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor, în 

prezența a cel puțin 2/3 din numărul acestora. 

(2) Hotărârile adoptate în ședințele consiliului clasei se înregistrează în registrul de procese verbale al 

consiliului clasei. Registrul de procese-verbale al consiliului clasei este însoțit în mod obligatoriu de 

dosarul care conține anexele proceselor-verbale. 

(3) Mediile la purtare mai mici de 7,00, sau a calificativele „suficient” și „insuficient”, pentru învățământul 

primar, sunt propuse spre avizare de către profesorul diriginte consiliului clasei. Avizarea se face cu votul a 

jumătate plus unu din totalul membrilor, în prezența a cel puțin 2/3 din numărul acestora. Ulterior, 

propunerile avizate sunt înaintate spre aprobare consiliului profesoral. 

Art. 40 – Documentele consiliului clasei sunt: 

a) tematica și graficul ședințelor consiliului clasei; 

b) convocatoarele la ședințele consiliului clasei; 

c) registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoțit de dosarul cu anexele proceselor verbale. 

 

CAPITOLUL V - Catedrele/comisiile metodice 

Art. 41 – Activitatea catedrelor / comisiilor metodice este reglementată în Art 56-58 din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, respectiv în notele de servicii şi sarcini 

adresate comisiei de către ISJ, Direcţiune sau Consiliul de Administraţie.   

 

CAPITOLUL VI - Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 

Art. 42 – Activitatea Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare este 

reglementată în Art 59-62 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, respectiv în notele de servicii şi sarcini adresate comisiei de către ISJ, Direcţiune sau 

Consiliul de Administraţie.   

 

CAPITOLUL VII - Profesorul diriginte 

Art. 43 - Activitatea peofesorului diriginte / învăţător / educator este reglementată în Art 63-69 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, respectiv în notele de 

servicii şi sarcini adresate comisiei de către ISJ, Direcţiune sau Consiliul de Administraţie şi Anexa la Fişa 

postului. 

 

CAPITOLUL VIII – Alte comisii / compartimente de lucru 

Art. 44 - Activitatea comisiilor / compartimentelor de lucru este reglementată în Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, deciziile de numire (considerate anexe la 

Fişa postului), respectiv în notele de servicii şi sarcini adresate comisiei de către ISJ, Direcţiune sau 

Consiliul de Administraţie.   

 

TITLUL V – COPIII / ELEVII 

CAPITOLUL I - Dobândirea și exercitarea calității de beneficiar primar al educației 

Art. 45 – (1) Dobândirea calității de beneficiar primar al educației în Şcoala Gimnazială “Adorjáni 

Károly”se face prin înscrierea în instituţie. 

(2) Calitatea de beneficiar primar al educației se exercită prin frecventarea cursurilor și prin participarea la 

activitățile existente în programul fiecărei unități de învățământ. 

(3) Calitatea de elev se dovedește cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar de către director. 

Art. 46 – (1) Prezența beneficiarilor primari ai educației la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul 

didactic, care consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absență.  

(2) Elevii care nu se află în clasă (fără justificare) la intrarea cadrului didactic, sunt consideraţi absenţi la 

ora respectivă. 

(3) Absenţele puse eleviilor care au întârziat la oră din motive obiective, se motivează la sfârşitul orei de 

către profesorul respectiv. 

Art. 47 – (1) Motivarea absențelor se face de către învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul 

primar/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative. 
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(2) În cazul elevilor minori, părinții, tutorii sau susținătorii legali au obligația de a prezenta personal 

învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte actele 

justificative pentru absențele copilului său. 

(3) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt: adeverință eliberată de medicul de familie sau 

medicul de specialitate, adeverință sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul 

a fost internat, cererea scrisă a părintelui, tutorului sau susținătorului legal al elevului, adresată 

învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte al clasei. 

Numărul absențelor care pot fi motivate, fără documente medicale, doar pe baza cererilor părinților, 

tutorilor sau susținătorilor legali, nu poate depăși 3 zile pe semestru, iar cererile respective trebuie avizate 

de către directorul unității de învățământ.  

(4) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor vor fi prezentate în termen de maximum șapte zile 

de la reluarea activității elevului și vor fi păstrate de către învățătorul/institutorul/profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, pe tot parcursul anului școlar. 

(5) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (4) atrage, de regulă, declararea absențelor ca nemotivate. 

 

CAPITOLUL II - Drepturile eleviilor 

Art. 48 – (1) Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii se bucură de toate drepturile constituționale, precum și de 

egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar al educației. 

(2) Conducerea și personalul din unitatea de învățământ au obligația să respecte dreptul la imagine al 

antepreșcolarilor, preșcolarilor și al elevilor. 

(3) Nicio activitate organizată în unitatea de învățământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea 

antepreșcolarilor, preșcolarilor și a elevilor. 

(4) Conducerea și personalul din unitatea de învățământ nu pot face publice date personale ale 

beneficiarilor primari ai educației, rezultatele școlare, respectiv lucrări scrise/părți ale unor lucrări scrise ale 

acestora – cu excepția modalităților prevăzute de reglementările în vigoare. 

Art. 49 – (1) Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii au dreptul să beneficieze de o educație de calitate, prin 

aplicarea corectă a planurilor-cadru de învățământ, prin parcurgerea integrală a programelor școlare și prin 

utilizarea de către cadrele didactice a celor mai adecvate strategii didactice, 

în vederea formării și dezvoltării competențelor-cheie și a atingerii obiectivelor educaționale stabilite. 

(2) Elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali ai acestora au dreptul să fie consultați și să-și exprime 

opțiunea pentru disciplinele din curriculum la decizia școlii aflate în oferta educațională a unității de 

învățământ, în concordanță cu nevoile și interesele de învățare ale elevilor, cu specificul unității de 

învățământ și cu nevoile comunității locale/partenerilor economici. 

Art. 50 – (1) Preșcolarii și elevii au dreptul la o evaluare obiectivă și corectă. 

(2) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susținătorul legal, are dreptul de a contesta rezultatele 

evaluării, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezența elevului și a părintelui, 

tutorelui sau susținătorului legal, în termen de cinci zile de la comunicare. 

Art. 51 – (1) Conducerile unităților de învățământ sunt obligate să pună, gratuit, la dispoziția beneficiarilor 

primari, bazele materiale și sportive pentru pregătirea organizată a acestora. 

(2) Antepreșcolarii și preșcolarii pot beneficia de unele măsuri de protecție socială (hrană, supraveghere și 

odihnă) pe durata parcurgerii programului educațional în cadrul unității de învățământ respective, în 

condițiile stabilite de legislația în vigoare. 

(3) Elevii pot fi cazați în internate și pot mânca la cantinele școlare, în condițiile stabilite prin 

regulamentele de organizare și funcționare ale unităților respective. 

Art. 52 – (1) Beneficiarii primari ai educației au dreptul la școlarizare gratuită. Pentru anumite activități 

stabilite în funcție de niveluri, cicluri și programe de studii se pot percepe taxe, în condițiile prevăzute de 

lege. 

(2) În condițiile prevăzute de lege, elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat 

pot beneficia de diferite tipuri de burse: de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, etc. 

(3) Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale. 

(4) Consiliile locale, respectiv consiliile județene, stabilesc anual, prin hotărâre, cuantumul și numărul 

burselor care se acordă din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. 

(5) Criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual, de către consiliile de 

administrație ale unităților de învățământ, în funcție de fondurile repartizate și de rezultatele elevilor. 

(6) Elevii pot beneficia de bursă și pe baza unui contract încheiat cu operatori economici ori cu alte 

persoane juridice sau fizice. 



 12 

(7) Elevii pot beneficia de suport financiar și din sursele extrabugetare ale unităților de învățământ de stat, 

în condițiile legii. 

Art. 53 – Unitățile de învățământ sunt obligate să asigure elevilor servicii complementare cum ar fi: 

consilierea și informarea elevilor de către cadrele didactice, în cadrul orei de consiliere, consilierea în 

scopul orientării profesionale.  

Art. 54 – (1) Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii au dreptul să participe la activități extrașcolare. 

(2) Activitățile extrașcolare sunt realizate în cadrul unităților de învățământ, în cluburi, în palate ale 

copiilor, în tabere școlare, în baze sportive, turistice și de agrement sau în alte unități acreditate în acest 

sens, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcționare ale acestora. 

Art. 55 – Elevilor din învățământul preuniversitar de stat și particular/confesional le este garantată, 

conform legii, libertatea de asociere în cercuri și în asociații științifice, culturale, artistice, sportive sau 

civice, care se organizează și funcționează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unității de 

învățământ. 

Art. 56 – În unitățile de învățământ de stat și particular/confesional, libertatea elevilor de a redacta și 

difuza reviste/publicații școlare proprii este garantată, conform legii. 

 

CAPITOLUL III - Obligațiile eleviilor 

Art. 57 – Beneficiarii primari ai educației din unitate au obligația de a frecventa cursurile, de a se pregăti la 

fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competențele și de a-și însuși cunoștințele prevăzute de 

programele școlare. 

Art. 58 – (1) Beneficiarii primari ai educației trebuie să aibă un comportament civilizat și o ținută decentă, 

atât în unitatea de învățământ, cât și în afara ei. 

(2) Beneficiarii primari ai educației, în funcție de nivelul de înțelegere și de particularitățile de vârstă și 

individuale ale acestora, vor fi stimulați să cunoască și încurajați să respecte: 

a) prezentul Regulament și Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ; 

b) regulile de circulație; 

c) normele de securitate și sănătate în muncă; 

d) normele de prevenire și de stingere a incendiilor; 

e) normele de protecție civilă; 

f) normele de protecție a mediului. 

Art. 59 – Este interzis elevilor: 

(1) să distrugă documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din 

portofoliul educațional etc.; 

(2) să deterioreze bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice și mijloace de 

învățământ, cărți de la biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier sanitar, spații de învățământ etc.); 

(3) să aducă și să difuzeze în unitatea de învățământ materiale care, prin conținutul lor, atentează la 

independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența și intoleranța; 

(4) să organizeze și să participe la acțiuni de protest, care afectează desfășurarea activității de învățământ 

sau care afectează participarea la programul școlar; 

(5) să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ; 

(6) să dețină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unității de învățământ și în afara acestuia, 

droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări și să participe la jocuri de noroc; 

(7) să introducă și/sau să facă uz în perimetrul unității de învățământ de orice tipuri de arme sau de alte 

produse pirotehnice, cum ar fi muniție, petarde, pocnitori, brichete etc., substanţe inflamabile, precum și 

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

fizică și psihică a beneficiarilor direcți ai educației și a personalului unității de învățământ; 

(8) să posede și/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

(9) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor; prin excepție 

de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, doar cu 

acordul cadrului didactic, în situații de urgență sau dacă utilizarea lor poate contribui la optimizarea 

procesului instructiv-educativ; 

(10) să înregistreze activitatea didactică; prin excepție de la această prevedere, este permisă înregistrarea, 

doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în care această activitate poate contribui la optimizarea 

procesului instructiv-educativ; 

(11) să lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unității de 

învățământ; 



 13 

(12) să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare și atitudini ostentative și provocatoare; 

(13) să aducă jigniri și să manifeste agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi și față de 

personalul unității de învățământ sau să lezeze în orice mod imaginea publică a acestora; 

(14) să provoace, să instige și să participe la acte de violență în unitate și în afara ei; 

(15) să părăsească incinta unității de învățământ în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul 

profesorului de serviciu sau al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul 

primar/profesorului diriginte; 

(16) să rămâne în săliile de clasă sau pe coridor în timpul pauzelor (excepţii: elevii de serviciu şi în condiţii 

meteo nefavorabile – vânt, ploaie, temperaturi sub -5 grade C°) 

(17) să aibă o atitudine care constituie o amenințare la adresa siguranței celorlalți elevi și/sau a personalului 

unității de învățământ. 

(18) să meargă pe terenul de joacă special amenajat  dacă nu sunt însoţiţi de conducătorul de clasa; 

(19) să intre în alte săli de clasă (cu excepţia elevilor de serviciu pe şcoală) 

(20) să introducă persoane străine în şcoală; 

(21) să meargă cu bicicleta pe teritoriul şcolii; 

(22) să se joace cu  bulgări de zăpadă în curtea şcolii. 

(23) să circule pe scara si uşa principală 

(24) să urce cu picioarele pe conductele de apă si pe calorifere; 

 

Art. 60 – (1) Elevii au obligația să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice pentru 

consemnarea notelor, precum și părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, pentru informare în legătură cu 

situația lor școlară. 

Art. 61 (1) În unitatea de învățământ se organizează, permanent, pe durata desfășurării cursurilor, serviciul 

pe școală al elevilor din clasele a VII-a și a VIII-a din învățământul gimnazial.  

(2) Obligațiile elevilor care efectuează serviciul pe școală: 

a) vor folosi soneria scolii pentru a anunta începutul si sfârsitul fiecărei ore; 

b) vor verifica din când în când dacă poarta şcolii este închisă; 

c) vor deschide / închide poarta  dinspre grădiniţă după următorul program: 

- la ora 9.00 vor închide poarta 

- la ora 11.30 vor deschide poarta 

- la ota 12.15 vor închide poarta – cu cheia care se află la secretariat; 

d) vor anunta prin secretariat profesorul de serviciu în cazul în care vor apărea persoane străine  în 

clădirea scolii; 

e) vor servi elevii de serviciu pe clasă cu cretă; 

f) nu vor permite accesul celorlalti elevi pe la intrarea profesorilor și pe scara principală; 

g) la solicitarea personalului școlii vor duce la îndeplinire alte sarcini. Acestea trebuie să fie adecvate 

vârstei și să nu pună în pericol sănătatea și integritatea fizică și psihică a elevului. 

h) vor purta ecusoane speciale pentru a fi recunoscuţi;  

i) programul elevilor de serviciu va fi : 7.50 – 15.00 (elevii nevetişti vor termina programul când au 

ultima tură de plecare cu microbuzul şcolii) 

j) vor respecta planificarea serviciului. În situaţii deosebite (lucrări, teze, probleme de sănătate etc.), 

elevul va anunţă din timp pe diriginte sau profesorul de serviciu şi va fi învoit sau înlocuit pentru 

perioada respectivă de un elev dintr-o altă clasă stabilită de diriginte sau profesorul de serviciu pe 

şcoală. Înlocuirea va fi consemnată în registrul serviciului pe şcoală. 

k) recuperaea materiei se poate face și în timpul serviciului 

 

Art. 62 – Elevii au obligația de a utiliza cu grijă manualele școlare primite gratuit și de a le restitui în stare 

bună la sfârșitul anului școlar. 

Art. 63 – Elevii care utilizează microbuzele școlare, sunt obligați să ocupe locurile stabilite în timpul 

deplasării, să aibă un comportament și un limbaj civilizat și să nu distrugă bunurile din mijloacele de 

transport. 

Art. 64 – (1) Elevii care săvârșesc fapte prin care se încalcă dispozițiile legale în vigoare, inclusiv 

regulamentele școlare, vor fi sancționați în funcție de gravitatea acestora. 

(2) Sancțiunile care se pot aplica sunt următoarele: 

a) observația; 

b) avertismentul; 
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c) mustrarea scrisă; 

d) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/banilor de liceu/bursei profesionale; 

e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 – 5 zile; 

f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeași unitate de învățământ sau la o altă unitate de 

învățământ; 

(3) Cu excepția observației și a avertismentului, toate sancțiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, 

părinților, tutorilor sau susținătorilor legali. 

Art. 65 – (1) Observația constă în atenționarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare 

ori a normelor de comportament acceptate și consilierea acestuia astfel încât să dovedească, ulterior, un 

comportament corespunzător. Elevului i se va atrage totodată atenția că, în situația în care nu își schimbă 

comportamentul, i se va aplica o sancțiune mai severă. 

(2) Sancțiunea se aplică de către învățător/institutor/profesorul pentru învățământul primar/profesorul 

diriginte. 

Art. 66 – (1) Avertismentul în fața clasei și/sau în fața consiliului clasei/consiliului profesoral constă în 

atenționarea elevului și sfătuirea acestuia să se poarte în așa fel încât să dea dovadă că a înțeles fapta 

comisă, atrăgându-i-se totodată atenția că, dacă nu își schimbă comportamentul, i se va aplica o sancțiune 

mai severă. 

(2) Sancțiunea se aplică de către învățător/institutor/profesorul pentru învățământul primar/profesorul 

diriginte. 

Art. 67 – (1) Mustrarea scrisă constă în atenționarea elevului, în scris, de către învățător/institutor/ 

profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte, cu indicarea faptelor care au determinat 

aplicarea sancțiunii. 

(2) Sancțiunea se stabilește de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei. 

(3) Sancțiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului clasei și într-un raport care va 

fi prezentat consiliului profesoral de către învățător/institutor/profesorul pentru învățământul 

primar/profesorul diriginte, la sfârșitul semestrului în care a fost aplicată. 

(4) Mustrarea scrisă este redactată de învățător/institutor/profesorul pentru învățământul primar/profesorul 

diriginte, este semnată de acesta și de către director, este înregistrată în registrul de intrări-ieșiri al unității 

de învățământ; documentul va fi înmânat părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, personal, de către 

diriginți sub semnătură sau transmis prin poștă, cu confirmare de primire. 

(5) Sancțiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul sub care a fost înregistrată în 

registrul de intrări-ieșiri al unității. 

(6) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea calificativului, în 

învățământul primar. 

Art. 68 – (1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea 

consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral. 

(2) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea calificativului, în 

învățământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unității de învățământ. 

Art. 69 – (1) Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 – 5 zile constă în înlocuirea activității obișnuite a 

elevului, pentru perioada aplicării sancțiunii, cu un alt tip de activitate desfășurată, de regulă, în cadrul 

unității de învățământ, în sala de lectură, în biblioteca școlii etc. Activitatea pe care o desfășoară elevul este 

stabilită de către director, la propunerea consiliului clasei și se realizează în conformitate cu prevederile 

prezentului Regulament și ale Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitare. Sancțiunea este însoțită de obligația desfășurării de activități în folosul comunității școlare. 

Activitățile desfășurate trebuie să fie adecvate vârstei și să nu pună în pericol sănătatea și integritatea fizică 

și psihică a elevului sancționat. 

(2) Dacă elevul refuză să participe la aceste activități, absențele sunt considerate nemotivate și se 

consemnează în catalogul clasei. 

(3) Sancțiunea se consemnează în catalogul clasei, precizându-se numărul și data documentului, precum și 

în raportul consiliului clasei la sfârșitul semestrului. 

(4) Această sancțiune nu se aplică elevilor de la învățământul primar. 

(5) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unității de 

învățământ. 

Art. 70 – (1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeași unitate de învățământ sau la o altă unitate 

de învățământ, se propune de către consiliul clasei, se aprobă de către consiliul profesoral și se aplică prin 

înmânarea, în scris și sub semnătură, a comunicării privind sancțiunea, de către învățător/institutor/ 



 15 

profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte/director părintelui, tutorelui sau susținătorului 

legal al elevului minor. 

(2) Sancțiunea se consemnează în catalogul clasei și în registrul matricol. 

(3) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unității de 

învățământ la care finalizează cursurile semestrului din anul școlar respectiv. 

(4) Sancțiunea nu se aplică în învățământul primar. 

Art. 71 – Pentru elevii din învățământul secundar, la fiecare zece absențe nejustificate pe semestru sau la 

10% absențe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină/modul, nota la purtare se scade cu 

câte un punct. 

 

Nr. absenţe nemotivate/ semestru Nota la purtare Alte sancţiuni 

10 sau 10% absențe la o disciplină 9 observaţie în faţa clasei 

20 sau 20% absențe la o disciplină 8 mustrare 

30 sau 30% absențe la o disciplină 7 mustrare scrisă 

40 sau 40 % din totalul orelor la o singură 

disciplină 
6 

repetarea anului şcolar 

50 sau 50 % din totalul orelor la o singură 

disciplină 
5 

repetarea anului şcolar 

peste 60 sau cel puţin 60 % din totalul 

orelor la o singură disciplină 
4 

repetarea anului şcolar 

 

Art. 72 – (1) Elevii care se fac vinovați de sustragerea/deteriorarea/distrugerea bunurilor unității de 

învățământ sunt obligați, personal sau prin părinții, tutorii sau susținătorii legali să acopere, în temeiul 

răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie sau al răspunderii pentru fapta minorului, toate cheltuielile 

ocazionate de lucrările necesare reparațiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate 

cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate/sustrase. 

(2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaște, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii 

clase/claselor. 

(3) În cazul deteriorării/distrugerii manualelor școlare primite gratuit, elevii vinovați înlocuiesc manualul 

cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei/modulului, anului de studiu și tipului de manual. În caz 

contrar, elevii vor achita de cinci ori contravaloarea manualelor respective. 

(4) Pentru faptele prevăzute la alin. (1) și (3), elevii pot fi sancționați, în conformitate cu dispozițiile art. 64 

din prezentul Regulament. 

Art. 73 - Elevii vor aşeza scaunele pe bănci la plecarea din clasă după terminarea cursurilor; 

Art. 74 - Elevii vor părăsi incinta şcolii imediat după terminarea cursurilor (excepţie: elevii navetişti); 

Art. 75 - Elevii vor participa / se vor implica la acţiunile de înfrumuseţare / îngrijire a parcului, curţii 

şcolii, etc. Voluntar pot ajuta şi la deszăpezirea căilor de acces. Activitățile desfășurate trebuie să fie 

adecvate vârstei și să nu pună în pericol sănătatea și integritatea fizică și psihică a elevului. 

Art. 76 – (1) Contestarea sancțiunilor prevăzute la art. 64, se adresează, de către părinte, tutore sau 

susținător legal/elevul major, în scris,consiliului de administrație al unității de învățământ, în termen de 

cinci zile calendaristice de la comunicarea sancțiunii. 

(2) Contestația se soluționează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia. Hotărârea de soluționare a 

contestației este definitivă și poate fi atacată la instanța de contencios administrativ 

competentă. 

(3) Contestația prevăzută la alin. (2) reprezintă procedura prealabilă reglementată de Legea contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art 77 – (1) Elevii nu au voie să intervină la instalaţiile electrice din şcoală (prize, întrerupătoare, firide cu 

siguranţe fuzibile, becuri, tuburi de iluminat, aparate). 

(2) Elevii au obligaţia să anunţe profesorul de serviciu când constată apariţia unor defecţiuni la instalaţia 

electrică sau de gaz. 

(3) Elevii vor avea un comportament prin care să evite orice accidentare sau deteriorarea bunurilor şcolii. 

(4) În laboratoare, vor fi respectate regulile specifice. 

(5) Elevii nu se vor apleca peste pervazul ferestrei, nu vor sări peste acesta ţi nu aruncă cu obiecte în şi 

afară din clasă; 

(6) Se vor respecta regulile de circulaţie. O atenţie maximă se impune la traversarea părţii carosabile de 

către pietoni şi a schimbării direcţiei de mers a celor care se deplasează cu bicicleta; 
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(7) Elevii nu se vor urca pe portile de fotbal, panourile de baschet si pe plasele de protecţie din faţa sălii 

de sport şi parcului şcolii; 

(8) Elevii nu se vor urca şi nu vor aluneca pe balustrade; 

 

 

TITLUL VI - PĂRINŢII 

CAPITOLUL I - Drepturile părinților, tutorilor sau susținătorilor legali 

Art. 78 – Părintele, tutorele sau susținătorul legal al antepreșcolarului/preșcolarului/elevului are dreptul să 

decidă, în limitele legii, cu privire la unitatea de învățământ unde va studia copilul/elevul. 

Art. 79 – (1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat 

periodic referitor la situația școlară și comportamentul propriului copil. 

Art. 80 -  Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească 

informații numai referitor la situația propriului copil. 

Art. 81 – (1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta unității de 

învățământ dacă: 

a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu directorul/directorul adjunct 

al unității de învățământ; 

b) desfășoară activități în comun cu cadrele didactice; 

c) depune o cerere/alt document la secretariatul unității de învățământ; 

d) participă la întâlnirile programate cu educatorul-puericultor/educatoarea/învățătorul/institutorul/ 

profesorul pentru învățământ preșcolar/primar/profesorul diriginte.  

(2) În orice altă situaţie accesul părinților este condiţionat de acordul direcţiunii. 

Art. 82 – (1) Părinții, tutorii sau susținătorii legali au dreptul să se constituie în asociații cu personalitate 

juridică, conform legislației în vigoare. 

(2) Asociația părinților se organizează și funcționează în conformitate cu propriul statut. 

Art. 83 – (1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite rezolvarea 

unor stări conflictuale în care este implicat propriul copil, prin discuții amiabile, cu salariatul unității de 

învățământ implicat, cu educatorul-puericultor/educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru 

învățământul preșcolar/primar/profesorul diriginte, cu directorul unității de învățământ. În situația în care 

discuțiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele, tutorele sau susținătorul legal adresează o 

cerere scrisă conducerii unității de învățământ. 

(2) În cazul în care au fost parcurse etapele menționate la alin. (1), fără rezolvarea stării conflictuale, 

părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite rezolvarea situației la 

inspectoratul școlar. 

(3) În cazul în care au fost parcurse etapele prevăzute la alin. (1) și (2), fără rezolvarea stării conflictuale, 

părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite rezolvarea situației la 

Ministerul Educației Naționale. 

 

CAPITOLUL II - Îndatoririle părinților, tutorilor sau susținătorilor legali 

Art. 84– (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a asigura 

frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru școlarizarea elevului, până 

la finalizarea studiilor. 

(2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului, în perioada 

învățământului obligatoriu, poate fi sancționat cu amendă cuprinsă între 100 lei și 1000 lei ori este obligat 

să presteze muncă în folosul comunității. 

(3) Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alin. (2) se realizează de 

către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de administrație al unității de 

învățământ. 

(4) Conform legislației în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, părintele, 

tutorele sau susținătorul legal are obligația de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă/pentru evitarea degradării stării de sănătate a 

celorlalți elevi/preșcolari din colectivitate/unitatea de învățământ. 

(5) Părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația ca, cel puțin o dată pe lună, să ia legătura cu 

profesorul pentru învățământul preșcolar/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul 

primar/profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția copilului/elevului. Prezența părintelui, tutorelui sau 

susținătorului legal va fi consemnată în caietul educatorului-puericultor/educatoarei/învățătorului/ 
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institutorului/profesorului pentru învățământ preșcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, dată și 

semnătură. 

(6) Părintele, tutorele sau susținătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul 

unității de învățământ, cauzate de elev. 

(7) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învățământul primar are obligația să-l însoțească 

până la intrarea în unitatea de învățământ – dar nu mai încolo -, iar la terminarea orelor de curs să-l preia. 

În cazul în care părintele, tutorele sau susținătorul legal nu poate să desfășoare o astfel de activitate, 

împuternicește o altă persoană. 

Art. 85 – Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a copiilor/elevilor și a 

personalului unității de învățământ. 

Art. 86 – Respectarea prevederilor prezentului Regulament și a Regulamentului de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar este obligatorie pentru părinții, tutorii sau susținătorii 

legali ai copiilor/elevilor. 

 

CAPITOLUL III - Adunarea generală a părinților 

Art. 87 – (1) Adunarea generală a părinților este constituită din toți părinții, tutorii sau susținătorii legali ai 

copiilor/elevilor de la grupă/clasă. 

(2) Adunarea generală a părinților hotărăște referitor la activitățile de susținere a cadrelor didactice și a 

echipei manageriale a unității de învățământ, în demersul de asigurare a condițiilor necesare educării 

copiilor/elevilor. 

(3) În adunarea generală a părinților se discută problemele generale ale colectivului de copii/elevi și nu 

situația concretă a unui copil/elev. Situația unui copil/elev se discută individual, numai în prezența 

părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului respectiv. 

Art. 88 – (1) Adunarea generală a părinților se convoacă de către educatorul-puericultor/educatoarea/ învă- 

țătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul preșcolar/primar/profesorul diriginte, de către 

președintele comitetului de părinți al clasei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi ori al 

elevilor clasei. 

(2) Adunarea generală a părinților se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este valabil 

întrunită în prezența a jumătate plus unu din totalul părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai 

copiilor/elevilor din grupa/clasa respectivă și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenți. 

În caz contrar, se convoacă o nouă adunare generală a părinților, în cel mult șapte zile, în care se pot adopta 

hotărâri, indiferent de numărul celor prezenți, cu votul a jumătate plus unu dintre aceștia. 

 

CAPITOLUL IV - Comitetul de părinți 

Art. 89 – (1) În unitățile de învățământ, la nivelul fiecărei grupe/clase, se înființează și funcționează 

comitetul de părinți. 

(2) Comitetul de părinți se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea generală a 

părinților, convocată de educatorul-puericultor/educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru 

învățământul preșcolar sau primar/profesorul diriginte care prezidează ședința. 

(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți are loc în primele 30 de zile 

calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar. 

(4) Comitetul de părinți se compune din trei persoane: un președinte și doi membri; în prima ședință de 

după alegere, membrii comitetului decid responsabilitățile fiecăruia, pe care le comunică educatorului-

puericultor/profesorului pentru învățământul antepreșcolar/preșcolar/primar/profesorului diriginte. 

(5) Comitetul de părinți reprezintă interesele părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai 

copilului/elevilor clasei în adunarea generală a părinților la nivelul școlii, în consiliul reprezentativ al 

părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei și în relațiile cu 

echipa managerială. 

Art. 90 – Comitetul de părinți are următoarele atribuții: 

a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinților elevilor clasei; deciziile se iau în 

cadrul adunării generale a părinților, cu majoritatea simplă a voturilor părinților, tutorilor sau susținătorilor 

legali prezenți; 

b) sprijină educatorul-puericultor/educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământ 

antepreșcolar/preșcolar/primar/profesorul diriginte în organizarea și desfășurarea de proiecte, programe și 

activități educative extrașcolare; 



 18 

c) sprijină educatorul-puericultor/educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământ 

antepreșcolar/preșcolar/primar/profesorul diriginte în derularea programelor de prevenire și combatere a 

absenteismului în mediul școlar; 

d) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuții financiare sau materiale, susțin programe de 

modernizare a activității educative și a bazei materiale din clasă și din unitatea de învățământ; 

e) sprijină conducerea unității de învățământ și educatorul-puericultor/educatoarea/învățătorul/institutorul/ 

profesorul pentru învățământ antepreșcolar/preșcolar/primar/profesorul diriginte și se implică activ în 

întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a grupei/clasei și a unității de învățământ; 

f) sprijină unitatea de învățământ și educatorul-puericultor/educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul 

pentru învățământ antepreșcolar/preșcolar/primar/profesorul diriginte în activitatea de consiliere și de 

orientare socio-profesională; 

g) se implică activ în asigurarea securității copiilor/elevilor pe durata orelor de curs, precum și în cadrul 

activităților educative, extrașcolare și extracurriculare; 

h) prezintă, semestrial, adunării generale a părinților, justificarea utilizării fondurilor, dacă acestea există. 

Art. 91 – Președintele comitetului de părinți reprezintă părinții, tutorii sau susținătorii legali în relațiile cu 

conducerea unității de învățământ și alte foruri, organisme și organizații. 

Art. 92 – (1) Comitetul de părinți poate decide să susțină, inclusiv financiar, întreținerea, dezvoltarea și 

modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinți nu este obligatorie. 

(2) Sponsorizarea unei grupe/clase de către un agent economic/persoane fizice se face cunoscută 

comitetului de părinți. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru copii/elevi/părinți, 

tutori sau susținători legali. 

(3) Este interzisă implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din unitatea de învățământ în strângerea 

fondurilor. 

 

CAPITOLUL V - Consiliul reprezentativ al părinților/Asociația de părinți 

Art. 93 – (1) La nivelul fiecărei unități de învățământ funcționează consiliul reprezentativ al părinților. 

(2) Consiliul reprezentativ al părinților din unitatea de învățământ este compus din președinții comitetelor 

de părinți. 

Art. 94 – (1) Consiliul reprezentativ al părinților își desemnează președintele și doi vicepreședinți ale căror 

atribuții se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei trei, și se consemnează în procesul-

verbal al ședinței. 

(2) Consiliul reprezentativ al părinților se întrunește în ședințe ori de câte ori este necesar. Convocarea 

ședințelor consiliului reprezentativ al părinților se face de către președintele acestuia sau, după caz, de unul 

dintre vicepreședinți. 

(3) Consiliul reprezentativ al părinților desemnează reprezentanții părinților, tutorilor sau susținătorilor 

legali în organismele de conducere și comisiile unității de învățământ. 

(4) Consiliul reprezentativ al părinților decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor 

prezenți. 

(5) Președintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinților în relația cu alte persoane fizice și juridice. 

(6) Președintele prezintă, anual, raportul de activitate consiliului reprezentativ al părinților. 

Art. 95 – Consiliul reprezentativ al părinților are următoarele atribuții: 

a) propune unităților de învățământ discipline și domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia 

școlii; 

b) sprijină parteneriatele educaționale între unitățile de învățământ și instituțiile/organizațiile cu rol 

educativ din comunitatea locală; 

c) susține unitățile de învățământ în derularea programelor de prevenire și de combatere a absenteismului și 

a violenței în mediul școlar; 

d) promovează imaginea unității de învățământ în comunitatea locală; 

e) se ocupă de conservarea, promovarea și cunoașterea tradițiilor culturale specifice minorităților în plan 

local, de dezvoltarea multiculturalității și a dialogului cultural; 

f) susține unitatea de învățământ în organizarea și desfășurarea tuturor activităților; 

g) susține conducerea unității de învățământ în organizarea și în desfășurarea consultațiilor cu părinții, 

tutorii sau susținătorii legali, pe teme educaționale; 

h) colaborează cu instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția generală de 

asistență socială și protecția copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizațiile 
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nonguvernamentale cu atribuții în acest sens, în vederea soluționării situației elevilor care au nevoie de 

ocrotire; 

i) sprijină conducerea unității de învățământ în întreținerea și modernizarea bazei materiale; 

j) susține unitatea de învățământ în activitatea de consiliere și orientare socioprofesională sau de integrare 

socială a absolvenților; 

k) propune măsuri pentru școlarizarea elevilor din învățământul obligatoriu și încadrarea în muncă a 

absolvenților; 

l) se implică direct în derularea activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de 

învățământ, la solicitarea cadrelor didactice; 

m) sprijină conducerea unității de învățământ în asigurarea sănătății și securității elevilor; 

n) are inițiative și se implică în îmbunătățirea calității vieții, în buna desfășurare a activității în internate și 

în cantine; 

o) susține conducerea unității de învățământ în organizarea și desfășurarea programului „Școala după 

școală”. 

Art. 96 – (1) Consiliul reprezentativ al părinților/asociația de părinți a unității de învățământ poate atrage 

resurse financiare extrabugetare, constând în contribuții, donații, sponsorizări etc., din partea unor persoane 

fizice sau juridice din țară și din străinătate, care vor fi utilizate pentru: 

a) modernizarea și întreținerea patrimoniului unității de învățământ, a bazei materiale și sportive; 

b) acordarea de premii și de burse elevilor; 

c) sprijinirea financiară a unor activități extrașcolare; 

d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situație materială precară; 

e) alte activități care privesc bunul mers al unității de învățământ sau care sunt aprobate de adunarea 

generală a părinților pe care îi reprezintă. 

(2) Consiliul reprezentativ al părinților colaborează cu structurile asociative ale părinților la nivel local, 

județean, regional și național. 

 

TITLUL VII - TRANSPORTUL ELEVILOR NAVETIŞTI 

 

Art. 97. Transportul elevilor cu microbuzele oferite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi de administraţia 

locală este gratuit. Cu aceste mijloace de transport pot călători, fără plată, şi cadrele didactice către şcoală 

şi către localitatea de domiciliu. 

Art. 98. (1) Elevii navetişti dimineaţa vor intra în clădirea A până la începerea cursurilor, unde vor avea 

grijă de curăţenia săliilor de clasă; 

(2) După cursuri elevii navetişti nu vor părăsi incinta şcolii, vor aştepta microbuzul şcolii sub 

supravegherea profesorului desemnat în acest sens și vor respecta programul stabilit. 

(3) Elevii navetiști vor coborâ / vor urca în microbuzul școlii numai în parcarea școlii; 

(4) Elevii sunt obligaţi să ocupe locurile stabilite în timpul deplasării cu microbuzul şcolii; 

(5) Este interzis să distrugă bunurile din mijlocul de transport. În caz contrar, răspund disciplinar şi 

material pentru prejudiciile create. 

(6) Elevilor care distrug sistematic componente ale mijlocului de transport, li se poate interzice deplasarea 

cu acest mijloc pe o perioadă determinată de timp. 

 

TITLUL VIII - REGULAMENT  DE  ORDINE  INTERIOARA LA ORELE DE EDUCATIE  

FIZICA  SI  SPORT 

        Art. 100. La  inceputul  fiecarui  an  scolar, la  prima  lectie  de  educatie  fizica, se  va  prelucra  

elevilor  prezentul  regulament, iar  parintii  vor  lua  la  cunostinta  prin  dirigintele / consilierul  clasei  la  

prima  sedinta  cu  parintii.  Elevii  si  parintii  vor  semna  pentru  luare  la  cunostinta  si  pentru  

respectarea  in  totalitate  a   prevederilor  prezentului  regulament. 

 

DREPTURILE  ELEVILOR : 

1) sa  participe  la  lectiile  de  educatie  fizica  si  la  activitatile  sportive  organizate  de  scoala; 

2) sa  beneficieze  de  baza  materiala  specifica  si   sa  utilizeze  materialele  didactice  specifice  

activitatilor  fizice  din  dotarea  scolii; 

3) sa  cunoasca  rolul  si  importanta  activitatilor  fizice, continutul  programei  scolare, obiectivele  

cadru  si  standardele  curriculare  de  performanta  la  disciplina  educatie  fizica  si  sport; 
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4) sa  cunoasca  sistemul  de  evaluare (competentele  evaluate, probele  de  evaluare  si  baremele  de  

notare)   la  disciplina  educatie  fizica  si  sport (sunt  afisate  in  sala  de  sport); 

5) sa  cunoasca  Regulamentul  de  Ordine  Interioara  la  disciplina  educatie  fizica  si  sport; 

6) sa  fie  recompensati cu  evidentieri, diplome  si  premii  pentru  activitatile  desfasurate  si  pentru  

rezultatele  obtinute  la  competitiile  sportive; 

 

 INDATORIRILE  ELEVILOR : 
7) sa  efectueze  controlul  medical  periodic , pentru  atestarea  medicala  a  starii  de  sanatate  si     sa  

prezinte  adeverinta  medicala , care  sa  specifice  daca  este  ,,Apt  pentru  efort  fizic’’  sau      

,,Inapt/scutit de efort  fizic’’. Aceste  adeverinte  medicale  se  predau  profesorului  de  educatie      

fizica  care  preda  la  clasa, in  primele  doua  saptamani  de  la  inceperea  anului  scolar. 

8) neprezentarea  adeverintelor  medicale  in  perioada  stabilita , obliga  elevul  sa  participe       la  

lectia  de  educatie  fizica, dar  nu  are  dreptul  de  a  practica  exercitiile  fizice.  

9) adeverintele  medicale  ale  elevilor  scutiti  de  efort  fizic  vor  fi  eliberate  de  medicul specialist, 

la  care  elevul  este  in  evidenta  si  se  va  specifica  afectiunea  si  perioada  scutirii. Aceste  

adeverinte  medicale  vor  fi  avizate  de  medicul  scolii  si  de  directorul  institutiei  de  

invatamant. 

10) prezenta  la  lectiile  de  educatie  fizica  este  obligatorie  atat  pentru  elevii  apti  pentru  efort      

fizic, cat  si  pentru  elevii  scutiti  de  efort  fizic 

11) elevii  scutiti  de  efort  fizic  au  obligativitatea  de  a  fi  prezenti  si  a  asista  la  lectia  de  

educatie  fizica , ei  fiind  scutiti  de  efort  fizic  nu  si  de  frecventa; 

12) sa  se  prezinte  la  lectia  de  educatie  fizica  in  echipament  corespunzator,  inclusiv  elevii       

scutiti  de  efort  fizic  (trening, tricou, sort, sosete  albe  de  bumbac, pantofi  de  sport  care  nu      

aluneca), in  caz  contrar  nu  au  drept  de  practicare  a  exercitiilor  fizice ; 

13) sa  dea  dovada  de  comportament  civilizat, responsabil  si  atitudine  corespunzatoare  pe 

parcursul  activitatilor  fizice; 

14) sa  execute  doar  exercitiile  explicate, demonstrate  si  indicate  de  profesorul  de  educatie fizica; 

15) sa  evite  producerea  de  accidente  in  timpul  activitatilor  fizice;   

16) sa  sustina  probele  de  evaluare  obligatorii  si  cele  curente; 

17) sa  nu  se  joace  cu  mingea  in  alta  parte,  decat  pe  terenul  de  sport  si  in  sala  de  sport, sub  

supravegherea  cadrului  didactic  de  specialitate; 

18) sa  nu  distruga  baza  materiala  a  scolii, specifica  activitatilor  fizice; 

19) sa  pastreze  curatenia  in  baza  sportiva  a  scolii (teren  de  sport, sla  de  sport, vestiare);  

20) sa  respecte  regulile  de  circulatie  in  timpul  deplasarilor  la  diferite  activitati  sportive 

(antrenamente, competitii, concursuri,etc.): mersul  pe  trotuar, traversarea  strazii; urcarea  si  

coborarea  din  autobuz , etc. 

21) După ce se schimbă în echipament corespunzător orei de educaţie fizică elevii sunt obligaţi să stea 

aşezaţi pe bancă până la începerea orei. 

 

ESTE   STRICT  INTERZIS   ELEVILOR  IN  TIMPUL  LECTIEI   DE   EDUCATIE  FIZICA  SI   

PE  PARCURSUL  ACTIVITATILOR  FIZICE : 

22) intrarea   in  sala  de  sport  si  pe  terenul  de  sport,  fara  prezenta  profesorului  de  educatie  fizica  

si  sport; 

23) desfacerea, sprijinirea  si  urcarea  pe  aparatele, instalatiile  si  obiectele  specifice educatiei  fizice  

si  sportului  (instalatiile  de  baschet, portile  de  handball, scara  fixa, capra  de  gimnastica, lada  

de  gimnastica, bancile  de  gimnastica, etc.) 

24) purtarea  de  inele, cercei (de dimensiuni mari), lanturi, bratari  si  obiecte, care  ar  putea  incomoda  

elevul  in  timpul  activitatii  fizice; 

25) practicarea  exercitiilor  fizice  cu  parul  nelegat (fete); 

26) practicarea  exercitiilor  fizice  cu  siretul  dezlegat; cum  se  constata  acest  lucru, elevul  este  

imediat  atentionat; 

27) consumul  de  guma  de  mestecat  pe  parcursul  activitatilor  fizice; 

28) sa  efectueze  alte  exercitii  fizice  decat  cele  indicate, explicate  si  prezentate  de catre  cadrul  

didactic  de  specialitate; 

29) sa  umble  la  instalatiile  electrice, tabloul de siguranta, intrerupatoarele  si  prizele electrice, 

schimbarea  becurilor  electrice,etc; 
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30) sa  aprinda  si  sa  stinga  focul  in  teracote; 

31) sa  umble  la  instalatiile  de  gaz  metan; 

32) fumatul  si  consumul  de  droguri; 

33) sa aduca  la  lectia  de  educatie  fizica  telefoane  mobile, sume  mari  de  bani, bijuterii, acte  foarte  

importante  si  alte  obiecte  de  valoare. Profesorul  de  educatie  fizica  nu  raspunde  de  de  aceste  

bunuri. Daca  totusi  sunt  aduse  bunurile  sus  mentionate, elevii  isi  vor  asuma  intreaga  

responsabilitate  asupra  pastrarii  lor  in  timpul  lectiei  de  educatie  fizica; 

34) Nerespectarea  prevederilor  sus  amintite  vor  fi  sanctionate  conform  Regulamentului  de  

Organizare  si  Functionare  a  Unitatilor  de  Invatamant  Preuniversitar. 

 

CRITERII  DE  PROMOVABILITATE : 

35) frecventarea  lectiilor  de  educatie  fizica  si  sport  cu  echipament  adecvat; 

36) comportament  civilizat, atitudine  corespunzatoare  si  folosirea  vocabularului  adecvat; 

37) obtinerea  notelor  de  trecere (minimum  nota  5 ) 

 

TITLUL IX – REGULAMENTUL INTERIOR AL C.D.I-ului 

Art. 101 - Accesul în CDI 

(1) Folosirea CDI-ului va fi consemnat de profesorul care s-a programat prealabil la responsabilul CDI. 

(2) Accesul in CDI este rezervat: 

- cu prioritate elevilor care doresc să studieze în vederea pregătirii lecţiilor, a temelor de acasă, a 

referatelor sau în vederea orientării şcolare şi profesionale; 

- în al doilea rând, elevilor care doresc să citească sau să consulte fondul documentar; 

- cadrelor didactice sau nedidactice din unitatea şcolară. 

- comunităţii locale în afara orelor de curs 

Art. 102 - Primirea elevilor 

(1) CDI-ul este deschis după orarul afişat; 

(2) pentru programare în vederea folosirii CDI-ului trebuie consultată responsabilul CDI. 

(3) la intrrea în CDI, elevii îşi vor depune bagajele şi hainele în SPAŢIUL DE PRIMIRE 

Art. 103 - Comportamentul în CDI 

(1) desfăşurarea oricărei activităţi se face fără bagaje; 

(2) în CDI se vine pentru a citi, a asculta, a studia, a lucra. CDI-ul nu este nici sală de discuţii, nici sală de 

mese. NU se bea, NU se mănâncă şi se discuta în şoaptă pentru a nu-i deranja pe ceilalţi; 

(3) NU se vine în CDI pentru a nu face nimic. Se vine, în primul rând, pentru a face o cercetare care implică 

utilizarea documentelor (dicţionarelor, enciclopediilor,…). În al doilea rând, se vine pentru activităţi de 

destindere, citind literatură, reviste, jurnale, ascultând casete, consultând un CD-Rom; 

(4) NU se pot consulta CD-Rom-uri sau casete personale; 

(5) materialul pus la dispoziţie NU trebuie deteriorat; 

(6) elevii NU sunt autorizaţi să pună în funcţiune sau să oprească aparatura existentă în CDI;  

(7) după consultarea unui document, acesta trebuie repus corect la locul său. Nu uitaţi, un document prost 

plasat e un document pierdut! 

Art. 104 - Consultarea şi împrumutul  

(1) toţi elevii înscrişi la CDI au o fişă în baza căruia pot consulta şi împrumuta diverse documente; 

(2) durata împrumutului este de 30 zile, data limită a restituirii publicaţiilor fiind indicată la fiecare 

împrumut; 

(3) nu se împrumută acasă periodice, casete audio şi video, CD-Rom-uri. 

Art. 105 - Întârzieri, deteriorări 

(1) pentru documentele nerestituite la data prevăzută se vor emite Înştiinţări de restituire, transmise 

elevilor şi părinţilor acestora prin intermediul profesorilor diriginţi. După două Înştiinţări de restituire, 

documentele sunt considerate pierdute şi se impută părinţilor; 

(2) în cazul deteriorării documentelor, utilizatorul va primi o amendă stabilită în funcţie de gravitatea 

daunei si de importanţa documentelor stabilit de Consiliul de administraţie; 

(3) elevilor cărora li s-au imputat documente sau cărora li s-au perceput amenzi le va fi interzis accesul în 

CDI pe perioada limitată sau nelimitată. 

Art. 106 - Folosirea / împrumutul aparatelor din CDI: 

(1) Calculatoarele, aparatul de fotografiat, camera video, reportofonul şi alte aparate se pot împrumuta / 

folosi doar după completarea fişei de împrumut de către profesorul respectiv şi responsabilul CDI.  
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TITLUL X – ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ELEVIILOR CARE NU STUDIAZĂ DISCIPLINA 

RELIGIE  

Art. 107 - (1) Elevii care nu studiază disciplina religie pot solicita să participe, în calitate de audienți, la 

orele de Religie organizate de unitatea de învățământ pentru elevii aparținând altor culte. Participarea se 

aprobă de către conducerea unității de învățământ, la solicitarea scrisă a părinților/tutorilor legal instituiți ai 

elevilor.  

(2) Elevii care participă ca audienți la ora de Religie, conform prevederilor alin. (1), nu vor fi evaluați, iar 

situația școlară a acestora se încheie fără disciplina Religie. 

Art. 108 - Elevii care nu solicită frecventarea orei de Religie după ce sună de intrare se vor aduna în faţa 

CDI sau altă sală de clasă liberă – desemnat la fiecare început de an şcolar, unde vor intra sub 

supravegherea profesorului care în ora respectivă nu are activitate la clasă. Profesorul respectiv va 

supraveghea activitatea eleviilor în timpul orei de Religie. 

Art. 109 - Elevii care nu solicită frecventarea orei de Religie la solicitarea personalului de îngrijire / 

întreţinere - cu acordul directorului - pot participa / se pot implica în acţiunile de înfrumuseţare / îngrijire a 

parcului, curţii şcolii, etc. Voluntar pot ajuta şi la deszăpezirea căilor de acces. Activitățile desfășurate 

trebuie să fie adecvate vârstei și să nu pună în pericol sănătatea și integritatea fizică și psihică a elevului. În 

acest caz personalul didactic auxiliar asigură organizarea/desfășurarea/ supravegherea activității. 

Art. 110 - Absența elevului care nu a solicitat frecventarea orei de Religie de la activitățile prevăzute la art. 

107 și 108 exonerează cadrul didactic/personalul didactic auxiliar care asigură organizarea/desfășurarea/ 

supravegherea activității de orice tip de răspundere. 

Art. 111 – În şcoliile aparţinătoare învăţătorul / învăţătoarea asigură organizarea/desfășurarea/ 

supravegherea activității 

 

TITLUL XI - DISPOZIŢII  FINALE 

Art.112 - Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa elevilor şi a părinţilor sau reprezentanţilor legali ai 

acestora de către diriginţi, învăţători. 

Art. 113 -  (1) Prezentul regulament poate fi modificat la propunerea Consiliului de administraţie, al 

Consiliului profesoral sau al Consiliului reprezentativ al părinţilor cu aprobarea Consiliului de 

administraţie prin hotărâre; 

(2) Modificările efectuate vor fi prelucrate la ore de dirigenţie, respectiv la adunările generale cu părinţii; 

 

 


