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I. Regulament de ordine interioara al Școlii Gimnaziale ”Titu Maiorescu” 

 

1. Dispozitii   generale 

2. Organizarea activităţii  şcolare 

3. Conducerea școlii 

4. Elevii 

    Părinți- Consiliului reprezentativ al părinților 

5. Cadrele  didactice - profesori, personalul didactic-auxiliar si nedidactic 

•  Drepturi 

•  Obligatii 

6. Asigurarea calitatii procesului instructiv-educativ 

7. Asigurarea sigurantei si  securitatii elevilor, personalului didactic/didactic 

auxiliar/ nedidactic; crearea climatului școlar optim 

8. Dispozitii  finale 

 

II. Regulament intern privind drepturile si obligatiile angajatorului si ale 

angajatilor conform Legii 53/2003/ Codul Muncii, Legii 1/2011 si Contractului 

Colectiv de Munca 

 

III. Codul etic al profesorului 
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DISPOZIŢII   GENERALE 

 

ART. 1  Prezentul Regulament este întocmit în conformitate cu prevederile 

Constituţiei României, Legii educatiei nationale Nr 1/2011, O.M.E.N. 

5079/2016 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat, modificat prin O.M.E.N. nr. 3027/2019,  

O.M.E.N. 4619/2014 pentru abprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare. 

ART. 2  Acest Regulament intern a fost dezbatut public prin intermediul 

Asociației Părinților din Școala nr.44 “Titu Mariorescu”, avizat de Consiliul 

profesoral și aprobat de  Consiliul de administratie, având caracter obligatoriu 

pentru toţi elevii, parintii (tutorii sau susținătorii leglali), profesorii, personalul 

didactic auxiliar, nedidactic, și colaboratorii.  

ART. 3  Regulamentul se aplică în incinta şcolii şi în spaţiile anexe (curte, alei 

de acces), pentru elevi, părinţi (tutori sau susținători legali), cadre didactice 

personal didactic auxiliar, nedidactic si colaboratori , precum şi pentru alte 

categorii de persoane care, direct sau indirect intră sub incidenţa normelor pe 

care acesta le conţine. Nerespectarea Regulamentului constituie abatere și se 

sancționează conform  prezentelor reglementări și prevederilor legale. 

ART.4 Regulamentul de ordine interioară oferă cadru organizatoric, potrivit 

Constituţiei şi Legii educației naționale, de exercitare a dreptului la educaţie 

indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă etc.  

ART. 5 În cadrul scolii sunt interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni 

politice, desfăşurarea activităţilor de organizare şi propagandă politică sau a 

celor de prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele 

generale de moralitate, primejduind sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a 

elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar şi administrativ/nedidactic. 

 

 

ORGANIZAREA   ACTIVITĂŢII   ŞCOLARE 

 

ART. 6  a)  Strucutura anului școlar  se stabilește prin Ordin al Ministrului 

Educației Naționale. Pentru anul școlar 2019/2020, incepe la 1 septembrie 2019 

și se incheie la 31 august 2020, potrivit O.M.E.N. nr. 3191/2019 Activitatea 

şcolară este organizată la cursuri de zi, clasele se constituie în funcţie de oferta 

educaţională, de limbile moderne care se studiază, de opţiunile elevilor şi de 

alte criterii proprii prevăzute în regulamentul de ordine interioară. 

Activitatea şcolară începe în fiecare zi (luni – vineri), după cum urmează între 

orele: 

- dimineata :  8.00 – 13.00 clasele pregatitoare – IV si 8.00 – 15.00 clasele aVa 

si a VIII-a. 

- dupa-amiaza: 10.10 – 18.10 clasele VI-VII. 

Durata orei de curs este de 50 minute, iar pauza este de 10 minute. 

https://www.sintact.ro/#/act/16943002/3/ordinul-4619-2014-pentru-aprobarea-metodologiei-cadru-de-organizare-si-functionare-a-consiliului...?cm=SREST
https://www.sintact.ro/#/act/16943002/3/ordinul-4619-2014-pentru-aprobarea-metodologiei-cadru-de-organizare-si-functionare-a-consiliului...?cm=SREST
https://www.sintact.ro/#/act/16943002/3/ordinul-4619-2014-pentru-aprobarea-metodologiei-cadru-de-organizare-si-functionare-a-consiliului...?cm=SREST
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După a doua oră de curs din tura de dimineaţă si  a doua oră din tura de după-

amiază, pauza mare este de 20 de minute.  

b) În situaţii speciale şi pe o perioadă determinată durata orelor de curs şi durata 

pauzelor pot fi modificate la propunerea susţinută a directorului, prin hotărârea 

C.A.  

c) In situaţii obiective, ca de exemplu: epidemii, calamităţi naturale, etc., 

cursurile şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată. Suspendarea 

cursurilor şcolare se poate face la cererea directorului, după consultarea 

sindicatelor şi cu aprobarea Inspectorului şcolar general. Suspendarea cursurilor 

este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare până la 

sfârșitul semestrului, respectiv al anului şcolar. Aceste măsuri se stabilesc prin 

decizia directorului. 

 

CONDUCEREA ŞCOLII 

 

ART. 7 

1)Managementul școlii este asigurat în conformitate cu prevederile legale, fiind  

asigurat de consiliul de administraţie, de director şi de directorul adjunct. 

(3)În exercitarea atribuţiilor ce le revin, Consiliul de administraţie şi directorii 

conlucrează cu consiliul profesoral, cu consiliul reprezentativ al părinţilor, cu 

Asociația Părinților şi cu autorităţile administraţiei publice locale. 

ART. 7.1 DIRECTORUL 

 (1)Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în 

conformitate cu legislaţia privind învăţământul, cu hotărârile consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ, precum şi cu prevederile prezentului 

regulament.  

(2)În exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul are 

următoarele atribuţii: 
a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea 

executivă a acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ; 

d)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite 

la nivel naţional şi local; 

e)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare 

funcţionării unităţii de învăţământ; 

f)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi de securitate în muncă; 

g)prezintă anual raportul asupra calităţii educaţiei din unitatea de învăţământ; 

raportul este prezentat în faţa consiliului de administraţie, a consiliului 

profesoral, în faţa comitetului reprezentativ al părinţilor şi a conducerii 

asociaţiei de părinţi, acolo unde există; raportul este adus la cunoştinţa 

autorităţilor administraţiei publice locale şi a inspectoratului şcolar judeţean/al 

municipiului Bucureşti şi postat pe site-ul unităţii şcolare. 

(3)În exercitarea funcţiei de ordonator de credite, directorul are 

următoarele atribuţii: 
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a)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi 

raportul de execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)face demersuri de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea 

prevederilor legale; 

d)răspunde de gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ. 

(4)În exercitarea funcţiei de angajator, directorul are următoarele 

atribuţii: 
a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de 

muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; 

c)răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din 

unitate; 

d)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea 

concursurilor pe post şi angajarea personalului; 

e)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea 

personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi atribuţiile 

prevăzute de alte acte normative, elaborate de minister. 

(5)Alte atribuţii ale directorului sunt: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de 

şcolarizare, avizat de consiliul de administraţie; 

b) coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru 

sistemul naţional de indicatori pentru educaţie, pe care le transmite 

inspectoratului şcolar şi răspunde de introducerea datelor în Sistemul 

informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR); 

c) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, regulamentul 

intern şi regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de 

învăţământ; 

d) coordonează activitatea de recenzare a copiilor/elevilor din 

circumscripţia şcolară, în cazul unităţilor de învăţământ preşcolar, 

primar şi gimnazial; 

e) stabileşte componenţa nominală a formaţiunilor de studiu, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

f)  elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, 

precum şi statul de personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le 

supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii 

consiliului de administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi 

coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare; 

h) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de numire 

a cadrului didactic, membru al consiliului clasei, care preia atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil 

pentru o perioadă de timp, din motive obiective; 
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i) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţia, decizia de 

constituire a catedrelor şi comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ; 

j) coordonează comisia de întocmire a orarului cursurilor unităţii de 

învăţământ şi îl propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

k) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; 

atribuţiile acestuia sunt precizate în regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

l) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul 

activităţilor educative al unităţii de învăţământ și aprobă graficul 

desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

m) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de 

aprobare a regulamentelor de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor 

ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din 

unitatea de învăţământ; 

n) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de 

îndrumare, control şi evaluare a tuturor activităţilor, care se desfăşoară 

în unitatea de învăţământ şi le supune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

o) asigură, prin şefii catedrelor şi responsabilii comisiilor metodice, 

aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a 

metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

p) controlează, cu sprijinul şefilor de catedră şi responsabililor comisiilor 

metodice, calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea 

documentelor, prin asistenţe la ore şi prin participări la diverse 

activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; 

q) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din 

unitate; 

r) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină 

integrarea acestora în colectivul unităţii de învăţământ; 

s) aprobă asistenţa la orele de curs sau la activităţi educative şcolare şi 

extraşcolare, a responsabililor de catedră şi responsabililor de comisii 

metodice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 

t) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile 

personalului didactic şi a salariaţilor de la programul de lucru; 

u) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică 

pentru performanţele unităţii de învăţământ; 

v) numeşte şi controlează personalul care răspunde de ştampila unităţii 

de învăţământ; 

w) răspunde de arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

x) de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi 

gestionarea actelor de studii, precum şi de întocmirea, eliberarea, 

reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea şi 

gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 
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y) aprobă procedura de acces în unitatea de învăţământ a persoanelor din 

afara acesteia, inclusiv de către reprezentanţii mass-media, în 

condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al 

unităţii de învăţământ. Reprezentanţii instituţiilor cu drept de 

îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi 

persoanele care participă la procesul de monitorizare şi evaluare a 

calităţii sistemului de învăţământ au acces neîngrădit în unitatea de 

învăţământ. 

z) asigură implementarea hotărârilor consiliului de administraţie. 

Propune consiliului de administraţie anularea hotărârilor acestuia care 

contravin vădit dispoziţiilor legale în vigoare Şi informează 

inspectoratul şcolar despre aceasta. 

 

(6)Directorul îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de 

administraţie, potrivit legii, şi orice alte atribuţii rezultând din prevederile legale 

în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile. 

(7)Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii 

organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ 

preuniversitar care au membri în unitatea de învăţământ şi/sau, după caz, cu 

reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în conformitate cu 

prevederile legale. 

(8)Directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau 

către un alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie, în situaţia 

imposibilităţii exercitării acestora. În situaţii excepţionale (accident, boală şi 

altele asemenea) în care directorul nu poate delega atribuţiile, directorul adjunct 

sau un alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie, desemnat 

anterior pentru astfel de situaţii de către acesta, preia atribuţiile directorului. 

(9) În exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite în conformitate cu 

prevederile art. 21, directorul emite decizii şi note de serviciu. 

(10) În activitatea sa, directorul poate fi ajutat de un director adjunct aflat în 

subordinea sa directă. 

 

ART. 7.2. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

(1) Consiliul de administrație este organul de conducere a școlii și funcționează 

potrivit conform Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului 

de administraţie din unităţile de învăţământ, aprobată prin O.M.E.N. nr. 

4619/2014, cu modificările și completările următoare, fiind format din 9 

membri, respectiv: Directorul care este și  președintele Consiliului de 

Administraţie, 4 cadre didactice, un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi 

ai Consiliului Local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor (un reprezentant al Asociației 

Părinților și un reprezentant al Consiliului reprezentativ al parintilor).  

La Consiliul de administratie pot participa , in calitate de observatori ,fara drept 

de vot, reprezentantii sindicatelor.  

(2)Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii: 

a) aprobă tematica şi graficul şedinţelor; 
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b)  aprobă ordinea de zi a şedinţelor; 

c)  stabileşte responsabilităţile membrilor consiliului de administraţie şi 

proceduri de lucru; 

d)  aprobă regulamentul intern şi regulamentul de organizare şi funcţionare 

a unităţii de învăţământ cu respectarea prevederilor legale; 

e)  îşi asumă, alături de director, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ; 

f)  particularizează, la nivelul unităţii de învăţământ, fişa-cadru a postului 

de director adjunct, elaborată de inspectoratul şcolar; 

g) particularizează, la nivelul unităţii de învăţământ, contractul educaţional 

tip, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, în care sunt 

înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale unităţii de învăţământ şi ale 

părinţilor, în momentul înscrierii antepreşcolarilor, preşcolarilor sau a 

elevilor; 

h)  validează statul de personal pentru toate categoriile de personal din 

unitate, care urmează a fi transmis spre aprobare inspectoratului şcolar la 

începutul fiecărui an şcolar şi ori de câte ori apar modificări; 

i)  validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din 

unitatea de învăţământ preuniversitar şi promovează măsuri ameliorative; 

j)  aprobă comisia de elaborare a proiectului de dezvoltare instituţională, 

precum şi comisiile de revizuire a acestuia; aprobă proiectul de 

dezvoltare instituţională şi modificările ulterioare ale acestuia, precum şi 

planul managerial al directorului; 

k)  adoptă proiectul de buget al unităţii de învăţământ, ţinând cont de toate 

cheltuielile necesare pentru buna funcţionare a unităţii de învăţământ, 

astfel cum sunt acestea prevăzute în legislaţia în vigoare şi contractele 

colective de muncă aplicabile; proiectul de buget astfel adoptat se 

înregistrează la ordonatorul superior de credite; 

l)  întreprinde demersuri ca unitatea de învăţământ să se încadreze în 

limitele bugetului alocat; 

m)  avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ şi răspunde, 

împreună cu directorul, de încadrarea în bugetul aprobat, conform legii; 

n)  aprobă modalităţile de realizare a resurselor extrabugetare ale unităţii de 

învăţământ şi stabileşte utilizarea acestora în concordanţă cu planurile 

operaţionale din proiectul de dezvoltare instituţională şi planul 

managerial pentru anul în curs; resursele extrabugetare realizate de 

unitatea de învăţământ din activităţi specifice (închirieri de spaţii, 

activităţi de microproducţie etc.), din donaţii, sponsorizări sau din alte 

surse legal constituite rămân în totalitate la dispoziţia acesteia; 

o)  aprobă utilizarea excedentelor anuale rezultate din execuţia bugetului de 

venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii, 

reportate în anul calendaristic următor, cu aceeaşi destinaţie sau pentru 

finanţarea altor cheltuieli ale unităţii de învăţământ; 

p)  avizează planurile de investiţii; 

q)  aprobă acordarea burselor şcolare, conform legislaţiei în vigoare; 
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r)  aprobă acordarea premiilor pentru personalul unităţii de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

s)  aprobă acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor de deplasare şi de 

participare la manifestări ştiinţifice în ţară sau străinătate pentru 

personalul didactic, în limita fondurilor sau din fonduri extrabugetare; 

t)  aprobă, lunar, decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice 

din unitatea de învăţământ, în baza solicitărilor depuse de acestea; 

u)  aprobă proceduri elaborate la nivelul unităţii de învăţământ; 

v)  propune, spre aprobare, inspectoratului şcolar înfiinţarea centrului de 

documentare şi informare, a bibliotecii şcolare în unitatea de învăţământ; 

w)  aprobă extinderea activităţii cu elevii, după orele de curs, prin programul 

"Şcoala după şcoală", în funcţie de resursele existente şi posibilităţile 

unităţii de învăţământ; 

x)  aprobă curriculumul la decizia şcolii cu respectarea prevederilor legale; 

y) contractelor-cadru privind derularea instruirii practice cu operatorii 

economici; 

z)  aprobă orarul cursurilor din unitatea de învăţământ; 

aa)  aprobă măsuri de optimizare a procesului didactic propuse de consiliul 

profesoral; 

bb)  stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor pe domenii de 

activitate din unitatea de învăţământ; 

cc)  aprobă tipurile de activităţi educative extraşcolare care se organizează în 

unitatea de învăţământ, durata acestora, modul de organizare şi 

responsabilităţile stabilite de consiliul profesoral; 

dd)  aprobă proiectul de încadrare, întocmit de director, cu personal 

didactic de predare, precum şi schema de personal didactic auxiliar şi 

nedidactic; 

ee)  aprobă repartizarea personalului didactic de predare pentru învăţământul 

preşcolar şi primar/diriginţilor la grupe/clase; 

ff)  desemnează coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare 

şi extraşcolare; 

gg)  organizează concursul pentru ocuparea posturilor didactice 

auxiliare şi nedidactice, aprobă comisiile în vederea organizării şi 

desfăşurării concursului, validează rezultatele concursurilor şi aprobă 

angajarea pe post, în condiţiile legii; 

hh)  avizează comisiile în vederea organizării şi desfăşurării 

concursului pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare şi nedidactice 

la nivelul consorţiului şcolar; 

ii)  realizează anual evaluarea activităţii personalului conform prevederilor 

legale; 

jj)  avizează, la solicitarea directorului unităţii de învăţământ, pe baza 

recomandării medicului de medicina muncii, realizarea unui examen 

medical de specialitate, în cazurile de inaptitudine profesională de natură 

psihocomportamentală, pentru salariaţii unităţii de învăţământ; 
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kk)  avizează, la solicitarea a jumătate plus unu din membrii consiliului 

de administraţie, pe baza recomandării medicului de medicina muncii, 

realizarea unui examen medical de specialitate, în cazurile de inaptitudine 

profesională de natură psihocomportamentală, pentru director sau 

director adjunct; 

ll)  îndeplineşte atribuţiile de încadrare şi mobilitate a personalului didactic 

de predare prevăzute de Metodologia - cadru de mişcare a personalului 

didactic în învăţământul preuniversitar; 

mm) aprobă modificarea, suspendarea şi încetarea contractului 

individual de muncă al personalului din unitate; 

nn)  propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ 

cu votul a 2/3 dintre membrii consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre 

membrii acestuia, şi comunică propunerea inspectoratului şcolar; 

oo)  aprobă fişa individuală a postului pentru fiecare salariat, care 

constituie anexă la contractul individual de muncă, şi o revizuieşte, după 

caz; 

pp)  aprobă perioadele de efectuare a concediului de odihnă ale tuturor 

salariaţilor unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza cererilor 

individuale scrise ale acestora, în funcţie de interesul învăţământului şi al 

celui în cauză, ţinând cont de calendarul activităţilor unităţii de 

învăţământ şi al examenelor naţionale; 

qq)  aprobă concediile salariaţilor din unitatea de învăţământ, conform 

reglementărilor legale în vigoare, contractelor colective de muncă 

aplicabile şi regulamentului intern; 

rr)  îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind 

răspunderea disciplinară a elevilor, personalului didactic de predare, 

didactic auxiliar şi nedidactic din unitatea de învăţământ; 

ss)  aprobă, în condiţiile legii, pensionarea personalului din unitatea de 

învăţământ; 

tt)  aprobă, în limita bugetului alocat, participarea la programe de dezvoltare 

profesională a angajaţilor unităţii de învăţământ; 

uu)  administrează baza materială a unităţii de învăţământ. 

(3) Calitatea de membru al consiliului de administraţie este incompatibilă cu: 

a)calitatea de membri în acelaşi consiliu de administraţie a soţului, soţiei, fiului, 

fiicei, rudelor şi afinilor până la gradul IV inclusiv; 

b)primirea unei sancţiuni disciplinare în ultimii 3 ani; 

c)condamnarea penală. 

(4)Pierderea calităţii de membru în consiliul de administraţie operează de drept 

în următoarele situaţii: 

a)înregistrarea a 3 absenţe nemotivate în decursul unui an şcolar la şedinţele 

consiliului de administraţie; 

b)înlocuirea, în scris, de către autoritatea care a desemnat persoana respectivă; 

c)ca urmare a renunţării în scris; 
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d)ca urmare a condamnării pentru săvârşirea unei infracţiuni, dispuse prin 

hotărâre judecătorească definitivă; 

e)ca urmare a încetării/suspendării contractului individual de muncă, în cazul 

cadrelor didactice. 

(5)Revocarea membrilor consiliului de administraţie se face cu votul a 2/3 din 

membrii consiliului de administraţie în următoarele situaţii: 

a)săvârşirea de fapte care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului 

unităţii de învăţământ; 

b)neîndeplinirea atribuţiilor stabilite. 

(6)Directorul unităţii de învăţământ emite decizia prin care se constată 

pierderea, de drept sau prin revocare, a calităţii de membru în consiliul de 

administraţie. Decizia se comunică persoanei şi, după caz, autorităţii/structurii 

care a desemnat-o. 

(7) Conducerea unităţii de învăţământ, împreună cu autorităţile administraţiei 

publice locale, asigură resursele necesare pentru participarea cadrelor didactice 

membre ale consiliului de administraţie la programe/cursuri de formare 

specifice managementului unităţilor de învăţământ şi managementului calităţii 

în educaţie. 

(8) Preşedintele consiliului de administraţie are următoarele atribuţii: 

a)conduce şedinţele consiliului de administraţie; 

b)semnează hotărârile adoptate şi documentele aprobate de către consiliul de 

administraţie; 

c)întreprinde demersurile necesare pentru înlocuirea membrilor consiliului de 

administraţie; 

d)desemnează ca secretar al consiliului de administraţie o persoană din rândul 

personalului didactic din unitatea de învăţământ care nu este membru în 

consiliul de administraţie, cu acordul persoanei desemnate; 

e)colaborează cu secretarul consiliului de administraţie în privinţa redactării 

documentelor necesare desfăşurării şedinţelor, convocării 

membrilor/observatorilor/invitaţilor şi comunicării hotărârilor adoptate, în 

condiţiile legii; 

f)verifică la sfârşitul fiecărei şedinţe dacă toate persoanele participante 

(membri, observatori, invitaţi) au semnat procesul - verbal de şedinţă. 

(9) Responsabilităţile secretarului consiliului de administraţie sunt preluate, în 

absenţa acestuia, de către o altă persoană desemnată de preşedintele consiliului 

de administraţie. 

(10) Secretarul consiliului de administraţie nu are drept de vot şi are 

următoarele atribuţii: 

a)asigură convocarea, în scris, a membrilor consiliului de administraţie, a 

observatorilor şi a invitaţilor; 

b)scrie lizibil şi inteligibil procesul-verbal al şedinţei, în care consemnează 

inclusiv punctele de vedere ale observatorilor şi invitaţilor, în registrul unic de 

procese-verbale al consiliului de administraţie; 

c)afişează hotărârile adoptate ele către consiliul de administraţie la sediul 

unităţii de învăţământ, la loc vizibil; 
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d)transmite reprezentanţilor organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de 

sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învăţământ, în copie, procesul-verbal al şedinţei, anexele acestuia, după caz, şi 

hotărârile adoptate de consiliul de administraţie; 

e)răspunde de arhivarea documentelor rezultate din activitatea consiliului de 

administraţie. 

 

ART.8 ORGANISME FUNȚIONALE LA NIVELUL ȘCOLII 

 

 ART 8.1. CONSILIUL PROFESORAL 

(1) Este format din cadrele didactice din scoala, iar directorul este preşedintele 

acestuia. Şedinţa Consiliului Profesoral poate fi prezidată de directorul adjunct. 

La şedinţele sale pot participa ca invitaţi reprezentanţi ai părinţilor, asociaţiilor 

elevilor, autorităţii locale, partenerilor sociali. 

Consiliul Profesoral se întruneşte lunar. La propunerea directorului sau la 

solicitarea a minimum o treime dintre membrii personalului didactic, Consiliul 

Profesoral se poate întruni de câte ori este nevoie. Absenţa nemotivată de la 

şedinţele consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde are norma de 

bază se consideră abatere disciplinară. 

Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu 

din numărul total al membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în 

unitate, şi sunt obligatorii pentru personalul unităţii de învăţământ, precum şi 

pentru copii, elevi, părinţi/tutori/reprezentanţi legali. Modalitatea de vot se 

stabileşte la începutul şedinţei. 

Directorul unităţii de învăţământ numeşte, prin decizie, secretarul consiliului 

profesoral, ales de consiliul profesoral. Secretarul are atribuţia de a redacta 

lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral. 

(2)Consiliul profesoral are următoarele atribuţii: 

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

învăţământului din unitatea de învăţământ, care se face public; 

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

administraţie; 

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

planul de dezvoltare instituţională al unităţii de învăţământ; 

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

eventuale completări sau modificări ale acestora; 

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

fiecare învăţător/institutor/profesor pentru învăţământ primar/profesor-diriginte, 

precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunilor de amânări, diferenţe şi 

corigenţe; 

f)hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care 

săvârşesc abateri, potrivit prevederilor prezentului regulament şi ale 

regulamentului de organizare şi funcţionarea unităţii de învăţământ şi ale 

Statutului elevului; 
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g)propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul didactic 

din unitatea de învăţământ, conform reglementărilor în vigoare; 

h)validează notele la purtare mai mici de 7,  precum şi calificativele la purtare 

mai mici de "bine", pentru elevii din învăţământul primar; 

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

propune spre aprobare consiliului de administraţie; j)avizează proiectul planului 

de şcolarizare; 

k)validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de 

învăţământ, în baza cărora se stabileşte calificativul anual; 

l)formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic, care 

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

pe baza raportului de autoevaluare a activităţii desfăşurate de acesta; 

m)propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi 

dezvoltare profesională ale cadrelor didactice; 

n)propune consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului 

"Profesorul anului" personalului didactic de predare şi instruire practică cu 

rezultate deosebite în activitatea didactică, în unitatea de învăţământ; dezbate şi 

avizează regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 

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

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

care reglementează activitatea la nivelul sistemului naţional de învăţământ, 

formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora; 

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

unitatea de învăţământ şi propune consiliului de administraţie măsuri de 

optimizare a acestuia; 

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

şi asigurarea calităţii, în condiţiile legii; 

s)îndeplineşte, în limitele legii, alte atribuţii stabilite de consiliul de 

administraţie, precum şi orice alte atribuţii potrivit legislaţiei în vigoare şi 

contractelor colective de muncă aplicabile; 

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

legii. 

 

ART 8.2. CONSILIUL CLASEI 

(1)Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care predă 

la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al 

clasei. 

(2)Preşedintele consiliului clasei este învăţătorul/institutorul/profesorul pentru 

învăţământul primar, respectiv profesorul diriginte, în cazul învăţământului 

gimnazial, liceal, profesional şi postliceal. 

(3)Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru sau ori de câte ori 

este necesar, la solicitarea învăţătorului pentru învăţământul primar, respectiv a 

profesorului diriginte sau a reprezentanţilor părinţilor. 

(4)Consiliul clasei are următoarele obiective: 

a)armonizarea activităţilor didactice cu nevoile educaţionale ale elevilor; 
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b)evaluarea obiectivă a progresului educaţional al elevilor; 

c)coordonarea intervenţiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea 

optimizării rezultatelor elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaţionale, 

stabilite pentru colectivul clasei; 

d)stabilirea şi punerea în aplicare a modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un 

ritm lent de învăţare; 

e)organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe. 

(5) Consiliul clasei are următoarele atribuţii: 

a)analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev; 

b)stabileşte măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de 

comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite; 

c)stabileşte notele/calificativele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în 

funcţie de frecvenţa şi comportamentul acestora în activitatea şcolară şi 

extraşcolară; propune consiliului profesoral validarea notelor mai mici de 7,00,  

sau a calificativelor mai mici de "bine", pentru învăţământul primar; 

d)propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; 

e)participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la 

solicitarea învăţătorului/profesorului diriginte sau a cel puţin 1/3 dintre părinţii 

elevilor clasei; 

f)analizează abaterile disciplinare ale elevilor şi propune 

învăţătorului/profesorului diriginte, sancţiunile disciplinare prevăzute pentru 

elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

(6)Consiliul clasei se întruneşte în prezenţa a cel puţin 2/3 din totalul membrilor 

şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi. Dacă 

nu există cvorum,propunerile de abateri disciplinare se pot adopta în cadrul unei 

noi ședințe la care participă cel puțin o treime din totalul membri prin votul a 

jumate plus unu din totalul membrilor prezenți. 

(7)La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului clasei, toţi membrii au obligaţia să 

semneze procesul-verbal de şedinţă.  

 

ART. 8.3 COMISIILE METODICE 

 

(1) În cadrul unei unităţi de învăţământ, catedrele/comisiile metodice se 

constituie din minimum 3 membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite 

sau pe arii curriculare. 

(2) În învăţământul primar, catedrele/comisiile metodice se constituie pe grupe 

de clase.(3)Activitatea catedrei/comisiei metodice este coordonată de şeful 

catedrei, respectiv responsabilul comisiei metodice, ales de către membrii 

catedrei/comisiei şi validat de consiliul de administraţie al unităţii. 

(4)Catedra/Comisia metodică se întruneşte lunar sau de câte ori este necesar, la 

solicitarea directorului ori a membrilor acesteia. 

(5)Tematica şedinţelor este elaborată la nivelul catedrei comisiei metodice, sub 

îndrumarea responsabilului de catedră/responsabilului comisiei metodice, şi 

este aprobată de directorul unităţii de învăţământ. 
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La nivelul școlii sunt constituite comisii metodice, pe arii curriculare conform 

hotărârii Consiliului Profesoral pentru curriculum şcolar, după cum urmează : 

I. ARIA CURRICULARA  LIMBA SI COMUNICARE  

CATEDRA DE LIMBA SI LITERATURA ROMANA 

COMISIA METODICA PENTRU LIMBI MODERNE 

II. ARIA CURRICULARA MATEMATICA SI STIINTE  

CATEDRA DE MATEMATICA 

COMISIA METODICA FIZICA- CHIMIE -BIOLOGIE 

III. ARIA CURRICULARA OM SI SOCIETATE 

IV. ARIA CURRICULARA ARTE si TEHNOLOGII 

V. ARIA CURRICULARA EDUCATIE FIZICA ȘI SPORT 

VI. COMISIA METODICA A INVATATORILOR 

VII. COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR 

 

Atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele: 

a)stabilesc modalităţile concrete de implementare a curriculumului naţional, 

selectează auxiliarele didactice şi mijloacele de învăţământ din lista celor 

aprobate/avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale adecvate specificului unităţii 

de învăţământ şi nevoilor educaţionale ale copiilor/elevilor, în vederea realizării 

potenţialului maxim al acestora şi atingerii standardelor naţionale; schema 

procedurii de utilizare a auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ este 

prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul regulament; 

b)elaborează oferta de curriculum la decizia şcolii până la data realizării 

schemei de încadrare cu personal didactic de predare pentru anul şcolar următor 

şi o propune spre dezbatere consiliului profesoral; curriculumul la decizia şcolii 

cuprinde şi oferta stabilită la nivel naţional;  

c)elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale menite să conducă la 

atingerea obiectivelor educaţionale asumate şi la progresul şcolar; 

d)consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării 

didactice şi a planificărilor semestriale; 

e)elaborează instrumente de evaluare şi notare; 

f)analizează periodic performanţele şcolare ale copiilor/elevilor; 

g)monitorizează parcurgerea programei la fiecare grupă/clasă şi modul în care 

se realizează evaluarea copiilor/elevilor; în acest sens, personalul didactic de 

predare şi instruire practică are obligaţia de a completa condica de prezenţă 

inclusiv cu tema orei de curs; 

h)planifică şi organizează instruirea practică a elevilor; 

i)organizează activităţi de pregătire specială a copiilor/elevilor cu ritm lent de 

învăţare ori pentru examene/evaluări şi concursuri şcolare; 

j)organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare - acţiuni specifice 

unităţii de învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.; 

k)implementează standardele de calitate specifice; 

l)realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii activităţii 

didactice; 
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m)propun, la începutul anului şcolar, cadrele didactice care predau la fiecare 

formaţiune de studiu; 

n)orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare şi din regulamentul de 

organizare şi funcţionare al unităţii. 

Atribuţiile responsabilului de catedră/ responsabilului comisiei metodice sunt 

următoarele: 

a)organizează şi coordonează întreaga activitate a catedrei/comisiei metodice 

(întocmeşte şi completează dosarul catedrei/comisiei, coordonează realizarea 

instrumentelor de lucru la nivelul catedrei/comisiei, elaborează rapoarte şi 

analize, propune planuri de obţinere a performanţelor şi planuri remediale, după 

consultarea cu membrii catedrei/comisiei metodice, precum şi alte activităţi 

stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii); 

b)stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru al catedrei/comisiei 

metodice; atribuţia de responsabil de catedră/responsabilul comisiei metodice 

este stipulată în fişa postului didactic; 

c)evaluează, pe baza unor criterii de performanţă stabilite la nivelul unităţii de 

învăţământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea 

fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice; 

d)propune participarea membrilor catedrei/comisiei metodice la cursuri de 

formare; 

e)participă la acţiunile şcolare şi extraşcolare iniţiate în unitatea de învăţământ; 

f)efectuează asistenţe la ore, conform planului de activitate al catedrei/comisiei 

metodice sau la solicitarea directorului; 

g)elaborează semestrial informări asupra activităţii catedrei/comisiei metodice, 

pe care le prezintă în consiliul profesoral; 

h)îndeplineşte orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare. 

 

ART. 9 COORDONATORUL PENTRU PROIECTE ŞI PROGRAME 

EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

 

(1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

este, de regulă, un cadru didactic titular, propus de consiliul profesoral şi 

aprobat de către consiliul de administraţie, în baza unor criterii specifice 

aprobate de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. 

(2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

coordonează activitatea educativă din unitatea de învăţământ, iniţiază, 

organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare la nivelul unităţii de 

învăţământ, cu diriginţii, cu responsabilul comisiei de învăţământ primar, cu 

consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi,  cu reprezentanţi ai 

consiliului elevilor, cu consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi 

neguvemamentali. 

(3) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor strategiilor ministerului educaţiei 

privind educaţia formală şi nonformală. 
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(4) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte atribuţiile coordonatorului pentru 

proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, (5) Coordonatorul pentru 

proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare poate fi remunerat 

suplimentar din fonduri extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare. 

(6) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

are următoarele atribuţii: 

a)coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din 

unitatea de învăţământ; 

b)avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor 

educative ale clasei/grupei; 

c)elaborează proiectul programului/calendarul activităţilor educative şcolare şi 

extraşcolare ale unităţii de învăţământ, în conformitate cu planul de dezvoltare 

instituţională, cu direcţiile stabilite de către inspectoratul şcolar şi minister, în 

urma consultării consiliului reprezentativ al părinţilor, asociaţiei de părinţi, şi a 

elevilor, şi îl supune spre aprobare consiliului de administraţie; 

d)elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative; 

e)identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor 

elevilor, precum şi posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea 

elevilor, a consiliului reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei de părinţi, acolo 

unde există; 

f)prezintă consiliului de administraţie rapoarte semestriale privind activitatea 

educativă şi rezultatele acesteia; 

g)diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de 

învăţământ; 

h)facilitează implicarea consiliului reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei de 

părinţi,  şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative. 

i)elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu 

părinţii, tutorii sau susţinătorii legali pe teme educative; 

j)propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale 

desfăşurate la nivelul unităţii de învăţământ; 

k)facilitează vizite de studii pentru elevi, în ţară şi în străinătate, desfăşurate în 

cadrul programelor de parteneriat educaţional; 

l)orice alte atribuţii rezultând din legislaţia în vigoare. 

(7) Portofoliul coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare conţine: 

a)oferta educaţională a unităţii de învăţământ în domeniul activităţii educative 

extraşcolare; 

b)planul anual şi semestrial al activităţii educative extraşcolare; 

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

d)programe educative de prevenţie şi intervenţie; 

e)modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare; 

f)măsuri de optimizare a ofertei educaţionale extraşcolare; 

g)rapoarte de activitate semestriale şi anuale; 
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h)documente care reglementează activitatea extraşcolară, în format 

letric/electronic, transmise de inspectoratul şcolar şi minister, privind activitatea 

educativă extraşcolară. 

 

ART. 10 COMISIILE DIN CADRUL SCOLII 

 

COMISII CU CARACTER PERMANENT 

 

1. COMISIA PENTRU CURRICULUM; 

2. COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII; 

3. COMISIA PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI EVOLUȚIE ÎN 

CARIERA DIDACTICĂ;   

4. COMISIA PENTRU SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA SI 

SITUATII DE URGENTA; 

5. COMISIA PENTRU CONTROLUL  MANAGERIAL INTERN 

6. COMISIA PENTRU PREVENIREA SI ELIMINAREA VIOLENTEI , A 

FAPTELOR DE CORUPTIE SI DISCRIMINARII IN MEDIUL SCOLAR SI 

PROMOVAREA INTERCULTURALITATII 

7. COMISIA DE ACTIVITATI EDUCATIVE SI  EXTRASCOLARE 

 

(2)Comisiile de la nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe 

baza deciziei de constituire emise de directorul unităţii de învăţământ. În cadrul 

comisiilor prevăzute la pt.6 sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai elevilor şi ai 

părinţilor, ai tutorilor sau ai susţinătorilor legali, nominalizaţi de consiliul şcolar 

al elevilor, respectiv consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi. 

 

 

COMISII CU CARACTER TEMPORAR 

 

1. COMISIA PENTRU INSCRIERI SI TRANSFERURI 

2. COMISIA PENTRU ELEVII CU CEDRINTE EDUCATIONALE 

SPECIALE 

3. COMISIA PENTRU  INTOCMIRE DOCUMENTE SCOLARE 

4. COMISIA DE ELABORARE A ORARULUI  

5. COMISIA PENTRU VERIFICAREA DOCUMENTELOR SCOLARE 

DOCUMENTELOR SCOLARE   

6. COMISIA SERVICIULUI PE SCOALA   

7. COMISIA DE RECEPTIE, INVENTARIERE SI CASARE 

8. COMISIA PSI, PROTECTIE CIVILA SI INTERVENTII IN CAZ DE 

URGENTA 

9. COMISIA DE INCADRARE ŞI  SALARIZARE 

10. COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR SCOLARE SI A ALTOR 

FELURI DE AJUTOARE SOCIALE SUPLIMENTARE 

11. COMISIA DE COORDONARE  A SEMIINTERNATULUI 

12. COMISIA PENTRU  CONCURSURI SCOLARE SI OLIMPIADE 
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13. COMISIA PENTRU APLICAREA OUG 96/ 2000 

14. COMISIA PENTRU ELABORAREA ROI 

15. COMISIA PENTRU SELECŢIA DE OFERTE 

16. COMISIA DE STABILIRE A NECESARULUI DE MANUALE 

SCOLARE SI ACORDARE A ACESTORA 

17. COMISIA DE  ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALĂ  

18. COMISIA DE  URMARIRE A FRECVENTEI ELEVILOR  

19. COMISIA DE  PATRIMONIU SI PROPUNERI DE ACHIZITII 

20. COMISIA DE  URMARIRE A RITMICITATII NOTĂRII 

21. COMISIA PENTRU IMAGINE  

22. COMISIA SPORTULUI SCOLAR 

23. COMISIA DE IMPLEMENTARE A CODULUI DE CONDUITA ETICA 

 

 

COMISII CU CARACTER OCAZIONAL 

 

1. COMISIA DE DISCIPLINĂ -  ELEVI 

2. COMISIA PARITARA 

3. COMISIA DE MOBILITATE 

 

 

ART 11 ELEVII 

 

CAPITOLUL I:Dobândirea şi exercitarea calităţii de elevi 

 

 

Art. 11.1 
(1)Dobândirea calităţii de/elev se obţine prin înscrierea în Școală unitate de 

învăţământ. 

(2)Înscrierea se aprobă de către consiliul de administraţie, cu respectarea 

legislaţiei în vigoare, a prezentului regulament şi a regulamentul de organizare 

şi funcţionare al unităţii, ca urmare a solicitării scrise a părinţilor, tutorilor sau 

susţinătorilor legali. 

 

Art. 11.2 

(1)Înscrierea în învăţământul primar se face conform metodologiei aprobate 

prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 

 

(2)În situaţia în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul 

acumulează absenţe ca urmare a unor probleme de sănătate sau se observă 

manifestări de oboseală sau de neadaptare şcolară, părinţii, tutorii sau 

susţinătorii legali pot depune la unitatea de învăţământ o solicitare de retragere 

a elevului în vederea reînscrierii în anul şcolar următor, în clasa 

corespunzătoare nivelului din care s-a retras; la cererea motivată a părintelui, 
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reînscrierea se poate face şi în anul şcolar în care s-a solicitat retragerea, în 

clasa anterioară nivelului din care s-a retras elevul. 

 

(3)În situaţia solicitării de retragere menţionată la alin. (2), unitatea de 

învăţământ va consilia părinţii, tutorii sau susţinătorii legali privind nevoia de a 

lua decizii în interesul educaţional al elevului şi îi vor informa că solicitarea nu 

poate fi soluţionată decât în situaţia în care evaluarea dezvoltării psihosomatice 

atestă necesitatea reînscrierii în clasa anterioară sau în clasa corespunzătoare 

nivelului din care s-a retras. 

 

(4)Evaluarea dezvoltării psihosomatice a elevilor, menţionată la alin. (3), se 

efectuează sub coordonarea Centrului municipiului Bucureşti de resurse şi 

asistenţă educaţională. 

 

Art. 11.3 
Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor, dacă nu există 

prevederi specifice de admitere în clasa respectivă. 

 

Art. 11.4 
(1)Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea 

la activităţile existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ. 

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

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

 

Art. 11.5 
(1)Prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, 

care consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absenţă. 

(2)Motivarea absenţelor se face de către învăţătorul/ l/profesorul pentru 

învăţământul primar/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative. 

(3)În cazul elevilor minori, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au obligaţia de 

a prezenta personal învăţătorului/profesorului pentru învăţământul primar/ 

profesorului diriginte actele justificative pentru absenţele copilului său. 

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

adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau 

medicul de specialitate, adeverinţă/certificat medical/foaie de 

externare/scrisoare medicală eliberate de unitatea sanitară în care elevul a fost 

internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului şcolar sau a medicului 

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

(5)În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absenţele pot fi motivate doar pe 

baza cererilor scrise ale părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului 

sau ale elevului major, adresate învăţătorului/profesorului pentru învăţământul 

primar/profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către 

directorul unităţii. 
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(6)Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor se prezintă în termen de 7 

zile de la reluarea activităţii elevului şi sunt păstrate de către 

învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul 

diriginte, pe tot parcursul anului şcolar. 

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

nemotivate. 

 

(8)În cazul elevilor reprezentanţi, absenţele se motivează pe baza actelor 

justificative, conform prevederilor statutului elevului. 

 

Art. 11.6 

 ()Directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care 

participă la olimpiadele şi concursurile şcolare şi profesionale organizate la 

nivel local, judeţean/interjudeţean, regional, naţional şi internaţional, la cererea 

scrisă a profesorilor îndrumători/însoţitori. 

 

Art. 11.7 
Elevii din învăţământul preuniversitar retraşi se pot reînmatricula, la cerere, de 

regulă la începutul anului şcolar, la acelaşi nivel/ciclu de învăţământ şi aceeaşi 

formă de învăţământ, redobândind astfel calitatea de elev. 

 

 

Art. 11.8 
(1)Elevii aflaţi în situaţii speciale - cum ar fi naşterea unui copil, detenţie, care 

au persoane în îngrijire şi altele asemenea - sunt sprijiniţi să finalizeze 

învăţământul obligatoriu. 

(2)Nerespectarea de către elevi a îndatoririlor şi obligaţiilor prevăzute la art. 14 

din Statutul elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi 

cercetării ştiinţifice nr. 4.742/2016, se sancţionează în conformitate cu art. 16 

alin. (4) lit. a-f din acelaşi statut. 

 

EVALUAREA COPIILOR/ELEVILOR 

 

SECŢIUNEA 1:Evaluarea rezultatelor învăţării. Încheierea situaţiei 

şcolare 

 

Art. 12.1 
Evaluarea are la bază identificarea nivelului la care se află elevul raportat la 

competenţele specifice ale fiecărei discipline în scopul optimizării învăţării. 

 

Art. 12.2 
(1)Conform legii, evaluările în sistemul de învăţământ românesc se realizează la 

nivel de disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire. 
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(2)În sistemul de învăţământ preuniversitar evaluarea se centrează pe 

competenţe, oferă feedback real elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice şi stă la 

baza planurilor individuale de învăţare. 

(3)Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj etc., nu poate fi 

folosit ca mijloc de coerciţie, acesta reflectând strict rezultatele învăţării, 

conform prevederilor legale. 

 

 

Art. 12.3 

(1)Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează permanent, pe parcursul 

anului şcolar. 

(2)La sfârşitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socioemoţionale, 

cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi 

atitudinilor faţă de învăţare ale copilului, realizată pe parcursul întregului an 

şcolar, se finalizează prin completarea unui raport, de către cadrul didactic 

responsabil, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului 

educaţiei naţionale. 

 

Art. 12.4 
(1)Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârstă şi de 

particularităţile psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educaţiei şi 

de specificul fiecărei discipline. Acestea sunt: 
a)chestionări orale; 

b)teste, lucrări scrise; 

c)experimente şi activităţi practice; 

d)referate; 

e)proiecte; 

f)interviuri; 

g)portofolii; 

h)probe practice; 

i)alte instrumente stabilite de comisiile metodice şi aprobate de director sau 

elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale/inspectoratele şcolare, 

elaborate în conformitate cu legislaţia naţională. 

 

(2)În învăţământul primar, la clasele I-IV, în cel secundar şi în cel postliceal, 

elevii vor avea la fiecare disciplină/modul, cel puţin o evaluare prin lucrare 

scrisă pe semestru. 

 

Art. 12.5 

Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip şi lucrările semestriale 

scrise (teze) se elaborează pe baza cerinţelor didactico-metodologice stabilite de 

programele şcolare, parte a Curriculumului naţional. 
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Art. 12.6 
(1)Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin: 

a)aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului - la  clasa pregătitoare; 

b)calificative la clasele I-IV; 

c)note de la 1 la 10 în învăţământul gimnazial şi în învăţământul postliceal. 

d)Pentru frauda constatată fa evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din 

cadrul examenelor organizate la nivelul unităţii de învăţământ, conform 

prezentului regulament, se acordă nota 1 sau, după caz, calificativul insuficient. 

 

 

(2)Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub 

forma: "Calificativul/data" sau "Nota/data", cu excepţia celor de la clasa 

pregătitoare, care se trec în raportul anual de evaluare. 

 

Art. 12.7 

(1)Calificativele/Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor, se 

trec în catalog şi în carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă. 

(2)Numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare 

disciplină de studiu, exclusiv nota de la lucrarea scrisă semestrială (teză), 

trebuie să fie cel puţin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în 

planul de învăţământ. Fac excepţie disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, 

la care numărul minim de calificative/note este de două. 

(3)Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin un calificativ/o notă 

în plus faţă de numărul de calificative/note prevăzute la alin. (4), ultimul 

calificativ/ultima notă fiind acordat/ă, de regulă, în ultimele două săptămâni ale 

semestrului. 

(4)Disciplinele la care se susţin lucrări scrise semestriale (teze), precum şi 

perioadele de desfăşurare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului 

educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 

(5)Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră 

special destinată acestui scop şi se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale 

(tezele) se păstrează în unitatea de învăţământ până la sfârşitul anului şcolar. 

 

Art. 12.8 
(1)La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, cadrele didactice 

au obligaţia să încheie situaţia şcolară a elevilor, în condiţiile prezentului 

regulament. 

(2)La sfârşitul fiecărui semestru, învăţătorul/institutorul/ profesorul pentru 

învăţământul primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru 

acordarea mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecvenţa şi comportarea 

elevului, respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de unitatea de 

învăţământ. 
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(3)La sfârşitul fiecărui semestru învăţătorul/institutorul/ profesorul pentru 

învăţământul primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru 

elaborarea aprecierii asupra situaţiei şcolare a fiecărui elev. 

 

Art. 12.9 
(1)La fiecare disciplină de studiu media semestrială este calculată din numărul 

de note prevăzut de prezentul regulament. 

(2)La disciplinele de studiu la care nu se susţine lucrarea scrisă semestrială 

(teza), media semestrială se obţine prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la 

cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face 

în favoarea elevului. 

(3)Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în 

catalog, cu excepţia notei de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie 

calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire. 

(4)La disciplinele de studiu la care se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza), 

media semestrială se calculează astfel: "media semestrială = (3M+T)/4", unde 

"M" reprezintă media la evaluarea periodică, iar "T" reprezintă nota obţinută la 

lucrarea scrisă semestrială (teză). Nota astfel obţinută se rotunjeşte la cel mai 

apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în 

favoarea elevului. 

(5)Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două 

medii semestriale, calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire. În cazul în 

care elevul a fost scutit medical, pe un semestru, la disciplina educaţie fizică şi 

sport, calificativul/media de pe semestrul în care elevul nu a fost scutit devine 

calificativul/media anuală. 

(6)Nota lucrării scrise semestriale (teză) şi mediile semestriale şi anuale se 

consemnează în catalog cu cerneală roşie. 

(7)Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a 

mediilor anuale de la toate disciplineleşi de la purtare. 

Art. 12.10 
(1)La clasele I-IV se stabilesc calificative semestriale şi anuale la fiecare 

disciplină de studiu. 

(2)Pentru aceste clase, calificativul semestrial pe disciplină/domeniu de studiu 

se stabileşte astfel: se aleg două calificative cu frecvenţa cea mai mare, acordate 

în timpul semestrului, după care, în perioadele de recapitulare şi de consolidare 

a materiei, în urma aplicării unor probe de evaluare sumativă, cadrul didactic 

poate opta pentru unul dintre cele două calificative. 

(3)Pentru aceste clase, calificativul anual la fiecare disciplină/domeniul de 

studiu este dat de unul dintre calificativele semestriale stabilite de cadrul 

didactic în baza următoarelor criterii: 
a)progresul sau regresul elevului; 

b)raportul efort-performanţă realizată; 

c)creşterea sau descreşterea motivaţiei elevului; 
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d)realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau de 

recuperare, stabilite de cadrul didactic şi care au fost aduse la cunoştinţa 

părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. 

 

Art. 13.1 
(1)În învăţământul primar, calificativele semestriale şi anuale la fiecare 

disciplină se consemnează în catalog de către învăţătorul/institutorul/profesorul 

pentru învăţământul primar/profesorul de specialitate. Calificativele la purtare 

se consemnează în catalog de către învăţători/institutori/ profesorii pentru 

învăţământul primar. 

(2)În învăţământul gimnazial mediile semestriale şi anuale pe disciplină/modul 

se consemnează în catalog de către cadrul didactic care a predat disciplina. 

Mediile la purtare se consemnează în catalog de profesorii diriginţi ai claselor. 

 

Art. 13.2 
(1)Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie 

fizică şi sport. Acestor elevi nu li se acordă calificative/note şi nu li se încheie 

media la această disciplină în semestrul sau în anul în care sunt scutiţi medical. 

(2)Pentru elevii scutiţi medical, profesorul de educaţie fizică şi sport 

consemnează în catalog, la rubrica respectivă, "scutit medical în semestrul." sau 

"scutit medical în anul şcolar.", specificând totodată documentul medical, 

numărul şi data eliberării acestuia. Documentul medical va fi ataşat la dosarul 

personal al elevului, aflat la secretariat. 

(3)Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, nu sunt obligaţi să vină în 

echipament sportiv la orele de educaţie fizică şi sport, dar trebuie să aibă 

încălţăminte adecvată pentru sălile de sport. Absenţele la aceste ore se 

consemnează în catalog. 

(4)Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical, în timpul orei de 

educaţie fizică şi sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice 

care vor avea în vedere recomandările medicale, de exemplu: arbitraj, 

cronometrare, măsurare, înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului 

etc. 

 

Art. 13.3 
(1)Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevilor minori, respectiv elevii 

majori care doresc să îşi exercite dreptul de a participa la ora de Religie îşi 

exprimă opţiunea în scris, într-o cerere adresată unităţii de învăţământ, în care 

precizează şi numele cultului solicitat. 

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

scrisă a părintelui/tutorelui legal instituit pentru elevul minor. 

(3)În situaţia în care părinţii/tutorii sau susţinătorilor legali ai elevului minor, 

decid, în cursul anului şcolar, schimbarea opţiunii de a frecventa ora de Religie, 

situaţia şcolară a elevului respectiv pe anul în curs se încheie fără disciplina 

Religie. 
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(4)În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, 

nu i s-au asigurat condiţiile necesare pentru frecventarea orelor la această 

disciplină. 

(5)Elevilor aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (3) şi (4) li se vor asigura 

activităţi educaţionale alternative în cadrul unităţii de învăţământ, stabilite prin 

hotărârea consiliului de administraţie. 

Art. 13.4 
(1)Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare 

disciplină de studiu/modul cel puţin media anuală 5,00/calificativul "Suficient", 

iar la purtare, media anuală 6,00/calificativul "Suficient". 

Art. 13.5 

Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate 

definitiva situaţia şcolară la una sau la mai multe discipline de studiu/module 

din următoarele motive: 

a)au absentat, motivat şi nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs 

prevăzut într-un semestru la disciplinelerespective; 

b)au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul unităţii de învăţământ în urma 

unor solicitări oficiale, pentru perioada participării la festivaluri şi concursuri 

profesionale, cultural-artistice şi sportive, interne şi internaţionale, 

cantonamente şi pregătire specializată; 

c)au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de minister; 

d)au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte ţări; 

e)nu au un număr suficient de calificative/note, necesar pentru încheierea 

mediei/mediilor sau nu au calificativele/mediile semestriale ori anuale la 

disciplinele respective, consemnate în catalog de către cadrul didactic, din alte 

motive decât cele de mai sus, neimputabile personalului didactic de predare. 

 

Art. 13.6 

(1)Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi încheie situaţia şcolară în primele 

patru săptămâni de la revenirea la şcoală. 

(2)Încheierea situaţiei şcolare a elevilor prevăzuţi la alin. (1) se face pe baza 

calificativelor/notelor consemnate în rubrica semestrului I, datate la momentul 

evaluării. 

(3)Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al doilea, a celor 

declaraţi amânaţi pe semestrul I care nu şi-au încheiat situaţia şcolară conform 

prevederilor alin. (1) şi (2) sau a celor amânaţi anual se face înaintea sesiunii de 

corigenţe, într-o perioadă stabilită de consiliul de administraţie. Elevii amânaţi, 

care nu promovează la una sau două discipline/module de studiu în sesiunea de 

examene de încheiere a situaţiei şcolare a elevilor amânaţi, se pot prezenta la 

sesiunea de examene de corigenţe. Elevii declaraţi amânaţi anual din clasa 

pregătitoare, respectiv din clasa I, care nu se prezintă în sesiunile de examinare 

sunt reînscrişi în clasa pentru care nu s-a încheiat situaţia şcolară. 
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Art. 14 
(1)Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin calificative "Insuficient"/medii 

anuale sub 5,00 la cel mult două discipline de studiu, precum şi elevii amânaţi 

care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei şcolare, la cel mult două 

discipline de studiu. 

(2)Pentru elevii corigenţi se organizează anual o singură sesiune de examene de 

corigenţă, într-o perioadă stabilită de minister. 

 

Art. 15 

(1)Sunt declaraţi repetenţi: 

a)elevii care au obţinut calificativul "Insuficient"/medii anuale sub 5,00 la mai 

mult de două discipline de învăţământ care se finalizează la sfârşitul anului 

şcolar; 

b)elevii care au obţinut la purtare calificativul anual "Insuficient"/media anuală 

mai mică de 6,00; 

c)elevii corigenţi care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigenţă sau la 

sesiunea specială prevăzută la art. 130 alin. (4) sau care nu promovează 

examenul la toate disciplinelela care se află în situaţie de corigenţă; 

d)elevii amânaţi care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare la 

cel puţin o disciplină/un modul; 

(2)La sfârşitul clasei pregătitoare şi al clasei I elevii nu pot fi lăsaţi repetenţi. 

Elevii care, pe parcursul clasei, au manifestat dificultăţi de învăţare, menţionate 

în raportul de evaluare pentru clasa pregătitoare şi evaluările finale pentru clasa 

I, privind dezvoltarea fizică, socioemoţională, cognitivă, a limbajului şi a 

comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor faţă de învăţare 

rămân în colectivele în care au învăţat şi intră, pe parcursul anului şcolar 

următor, într-un program de remediere/ recuperare şcolară, realizat de 

învăţător/institutor/profesor pentru învăţământul primar, împreună cu un 

specialist de la centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul 

Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională. 

 

Art. 16 Elevii declaraţi repetenţi se pot înscrie în anul şcolar următor în clasa pe 

care o repetă, la aceeaşi unitate de învăţământ, inclusiv cu depăşirea numărului 

maxim de elevi la clasă prevăzut de lege, sau se pot transfera la altă unitate de 

învăţământ. 

 

Art. 17 
(1)După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o 

singură disciplină de învăţământ au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se 

aprobă de către director, în cazuri justificate, o singură dată pe an şcolar. 

(2)Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unităţii de învăţământ, în 

termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor examenului de corigenţă. 

(3)Reexaminarea se desfăşoară în termen de două zile de la data depunerii 

cererii, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar. 
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(4)Comisia de reexaminare se numeşte prin decizia directorului şi este formată 

din alte cadre didactice decât cele care au făcut examinarea anterioară. 

 

Art. 18 
(1)Pentru elevii declaraţi corigenţi sau amânaţi anual, examinarea se face din 

toată materia studiată în anul şcolar, conform programei şcolare. 

(2)Pentru elevii amânaţi pentru un semestru, examinarea în vederea încheierii 

situaţiei se face numai din materia acelui semestru. 

(3)Pentru elevii care susţin examene de diferenţă, examinarea se face din toată 

materia studiată în anul şcolar respectiv sau dintr-o parte a acesteia, în funcţie 

de situaţie. 

(4)Disciplinele la care se dau examene de diferenţă sunt cele prevăzute în 

trunchiul comun şi în curriculumul diferenţiat al clasei la care se face transferul 

şi care nu au fost studiate de candidat. Se susţine examen separat pentru fiecare 

clasă/an de studiu. Notele obţinute la examenele de diferenţă din curriculumul 

diferenţiat se consemnează în registrul matricol, fără a fi luate în calcul pentru 

media anuală a elevului pentru fiecare an de studiu încheiat. 

(5)În situaţia transferării elevului după semestrul I, secretarul şcolii înscrie în 

catalogul clasei la care se transferă candidatul numai mediile din primul 

semestru de la disciplinele pe care elevul le studiază la specializarea la care s-a 

transferat. Notele obţinute la examenele de diferenţe susţinute la disciplinele 

prevăzute în trunchiul comun şi în curriculumul diferenţiat al specializării 

profesionale a clasei la care se transferă şi care nu au fost studiate de candidat 

anterior transferului reprezintă mediile pe semestrul I la disciplinele respective. 

(6)Nu se susţin examene de diferenţă pentru disciplinele din curriculum la 

decizia şcolii. 

(7)În cazul elevilor transferaţi, aceştia preiau disciplinele opţionale ale clasei în 

care se transferă. În situaţia transferului elevului la începutul semestrului al II-

lea sau în cursul acestuia, mediile semestriale obţinute la disciplinele opţionale 

ale clasei, la sfârşitul semestrului al II-lea, devin medii anuale pentru disciplina 

respectivă. 

(8)În cazul transferului pe parcursul anului şcolar, părintele, tutorele sau 

susţinătorul legal al elevului/elevul major îşi asumă în scris responsabilitatea 

însuşirii de către elev a conţinutului programei şcolare parcurse până în 

momentul transferului, la disciplinele opţionale din unitatea de învăţământ 

primitoare. 

(9)În situaţia menţionată la alin. (7), în foaia matricolă vor fi trecute atât 

disciplinele opţionale pe care le-a parcurs elevul la unitatea de învăţământ de la 

care se transferă, la care are situaţia şcolară încheiată pe primul semestru, cât şi 

cele ale clasei din unitatea de învăţământ la care se transferă. În acest caz, 

media semestrială la fiecare din aceste discipline opţionale devine medie 

anuală. 

(10)În cazul transferului elevilor corigenţi la cel mult două discipline şi care nu 

vor mai studia la unitatea de învăţământ primitoare disciplinele respective, se 
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vor susţine doar examenele de diferenţă. Prevederea se aplică şi în cazul 

elevilor declaraţi amânaţi. 

 

Art. 19 

(1)Elevii care, indiferent de cetăţenie sau statut, au urmat cursurile într-o unitate 

de învăţământ din altă ţară sau la organizaţii furnizoare de educaţie care 

organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor 

sisteme educaţionale din alte ţări pot dobândi calitatea de elev în România 

numai după recunoaşterea sau echivalarea de către inspectoratele şcolare 

judeţene, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv de către 

minister a studiilor urmate în străinătate şi, după caz, după susţinerea 

examenelor de diferenţă stabilite în cadrul procedurii de echivalare. 

(2)Elevii menţionaţi la alin. (1) vor fi înscrişi ca audienţi până la finalizarea 

procedurii de echivalare, indiferent de momentul în care părinţii, tutorii sau 

susţinătorii legali ai acestora solicită şcolarizarea. 

(3)Activitatea elevilor audienţi va fi înregistrată în cataloage provizorii, toate 

menţiunile privind evaluările şi frecvenţa urmând a fi trecute în cataloagele 

claselor după încheierea recunoaşterii şi a echivalării studiilor parcurse în 

străinătate şi după promovarea eventualelor examene de diferenţă. 

(4)Indiferent de cetăţenie sau statut, alegerea nivelului clasei în care va fi înscris 

elevul ca audient se face, prin decizie, de către directorul unităţii de învăţământ, 

în baza hotărârii consiliului de administraţie luate în baza analizării raportului 

întocmit de o comisie formată din cadre didactice care predau la nivelul de 

studiu pentru care se solicită înscrierea, stabilită la nivelul unităţii de 

învăţământ, din care fac parte şi directorul/directorul adjunct şi un 

psiholog/consilier şcolar. 

(5)Evaluarea situaţiei elevului şi decizia menţionată la alin. (4) vor ţine cont de: 

vârsta şi nivelul dezvoltării psihocomportamentale a elevului, de recomandarea 

părinţilor, de nivelul obţinut în urma unei evaluări orale sumare, de 

perspectivele de evoluţie şcolară. 

(6)În cazul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali nu sunt de acord cu 

recomandarea comisiei privind nivelul clasei în care va fi înscris elevul audient, 

elevul va fi înscris la clasa pentru care optează părinţii, pe răspunderea acestora 

asumată prin semnătură. 

(7)Dosarul de echivalare va fi depus de către părinţii, tutorii sau susţinătorii 

legali ai elevului la unitatea de învăţământ la care este înscris elevul ca audient. 

(8)În cazul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali nu au depus dosarul în 

termen de 30 de zile de la înscrierea elevului ca audient, acesta va fi înscris în 

clasa următoare ultimei clase absolvite în România sau în clasa stabilită de 

comisia prevăzută la alin. (4). 

(9)În termen de maximum 15 zile de la primirea avizului favorabil din partea 

Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti privind recunoaşterea şi 

echivalarea studiilor, elevul audient este înscris în catalogul clasei şi i se 

transferă din catalogul provizoriu toate menţiunile cu privire la activitatea 

desfăşurată - note, absenţe etc. 
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(10)În situaţia în care studiile făcute în străinătate sau la organizaţii furnizoare 

de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi 

corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări nu au fost echivalate sau 

au fost echivalate parţial de către inspectoratele şcolare judeţene, Inspectoratul 

Şcolar al Municipiului Bucureşti, iar între ultima clasă echivalată şi clasa în 

care este înscris elevul ca audient există una sau mai multe clase ce nu au fost 

parcurse/promovate/echivalate, comisia prevăzută la alin. (4) solicită 

inspectoratului şcolar, în scris, în termen de maximum 30 de zile, examinarea 

elevului în vederea încheierii situaţiei şcolare pentru anii neechivalaţi sau care 

nu au fost parcurşi ori promovaţi. 

 

Art. 20 
(1)Elevilor dintr-o unitate de învăţământ de stat, particular sau confesional din 

România, care urmează să continue studiile în alte ţări pentru o perioadă 

determinată de timp, li se rezervă locul în unitatea de învăţământ de unde 

pleacă, la solicitarea scrisă a părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. 

(2)În cazul în care o persoană, indiferent de cetăţenie sau statut, solicită 

înscrierea în sistemul de învăţământ românesc după începerea cursurilor noului 

an şcolar, se aplică procedura referitoare la recunoaştere şi echivalare şi, după 

caz, cea prevăzută la articolele precedente, dacă nu i se poate echivala anul 

şcolar parcurs în străinătate. 

 

Art. 21 
(1)Consiliul profesoral validează situaţia şcolară a elevilor, pe clase, în şedinţa 

de încheiere a cursurilor semestriale/anuale, iar secretarul consiliului 

consemnează în procesul-verbal numărul elevilor promovaţi, numărul şi numele 

elevilor corigenţi, repetenţi, amânaţi, exmatriculaţi, precum şi numele elevilor 

cu note la purtare mai mici de 7,00/calificative mai puţin de "Bine". 

(2)Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică în 

scris părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali sau, după caz, elevilor majori, 

de către învăţător/institutor/ profesorul pentru învăţământul primar/profesorul 

diriginte, în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor fiecărui semestru/an 

şcolar. 

(3)Pentru elevii amânaţi sau corigenţi, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru 

învăţământul primar/profesorul diriginte comunică în scris părinţilor, tutorelui 

sau susţinătorului legal programul de desfăşurare a examenelor de corigenţă şi 

perioada de încheiere a situaţiei şcolare. 

 

 

Art. 22 
(1)Examenele organizate de unităţile de învăţământ sunt: 

a)examen de corigenţă; 

b)examen de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii declaraţi amânaţi; 
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c)examen de diferenţe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învăţământ 

este condiţionată de promovarea unor astfel de examene; 

d)examinări/testări organizate în vederea înscrierii elevilor în clasa 

pregătitoare/, respectiv în clasa a V-a. 

(2)Organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în clasa 

pregătitoare este permisă pentru unităţile de învăţământ cu profil artistic şi cu 

profil sportiv, în vederea testării aptitudinilor specifice, în baza metodologiei de 

înscriere în învăţământul primar, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei 

naţionale şi cercetării ştiinţifice. 

(3)Organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în clasa a V-a 

este permisă în următoarele situaţii: 
a) se urmăreste formarea unor clase cu predare în regim intensiv a unei limbi de 

circulaţie internaţională, în vederea verificării nivelului de cunoaştere a limbii 

engleze. 

(4)Elevii care, anterior înscrierii în clasa a V-a, la clasele cu predare în regim 

intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională au susţinut examene de 

competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională şi au obţinut o 

diplomă nivel A1 sau nivel superior sunt admişi fără a mai susţine proba de 

verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă, numai dacă numărul 

total al elevilor care optează pentru acest tip de clase este mai mic sau egal cu 

numărul de locuri aprobat pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei 

limbi de circulaţie internaţională. În cazul în care numărul total al elevilor care 

optează pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie 

internaţională este mai mare decât numărul de locuri aprobat pentru acest tip de 

clase, toţi elevii susţin examenul pentru evaluarea nivelului de cunoştinţe a 

limbii respective. 

 

Art. 23 
Desfăşurarea examenelor de diferenţă are loc, de regulă, în perioada vacanţelor 

şcolare. 

 

Art. 24 
La examenele de diferenţă pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de 

învăţământ la alta nu se acordă reexaminare. 

 

Art. 25 
(1)Pentru desfăşurarea examenelor există doua tipuri de probe: scrise si orale  

(2)Directorul unităţii de învăţământ stabileşte, prin decizie, în baza hotărârii 

consiliului de administraţie, componenţa comisiilor şi datele de desfăşurare a 

examenelor. Comisia de corigente are în componenţă un preşedinte şi câte două 

cadre didactice examinatoare pentru fiecare comisie pe disciplină. Comisia este 

responsabilă de realizarea subiectelor. 

(3)La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeaşi 

specialitate sau, după caz, specialităţi înrudite/din aceeaşi arie curriculară. 
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(4)Pentru examinarea elevilor corigenţi, unul dintre cadrele didactice este cel 

care a predat elevului disciplina de învăţământ în timpul anului şcolar. În mod 

excepţional, în situaţia în care între elev şi profesor există un conflict care ar 

putea vicia rezultatul evaluării, în comisia de examen este numit un alt cadru 

didactic de aceeaşi specialitate sau, după caz, de specialităţi înrudite din aceeaşi 

arie curriculară. 

 

Art. 26 

(1)Proba scrisă a examenelor are o durată de 45 de minute pentru învăţământul 

primar şi de 90 de minute pentru învăţământul secundar, din momentul 

transcrierii subiectelor pe tablă sau al primirii, de către elev, a foii cu subiecte. 

Proba scrisă conţine două variante de subiecte, dintre care elevul tratează o 

singură variantă, la alegere. 

(2)Proba orală a examenelor se desfăşoară prin dialog cadru didactic-elev, pe 

baza biletelor de examen. Numărul biletelor de examen este de două ori mai 

mare decât numărul elevilor care susţin examenul la disciplina respectiva. 

Fiecare bilet conţine două subiecte. Elevul poate schimba biletul de examen cel 

mult o dată. 

(3)Fiecare cadru didactic examinator acordă elevului câte o notă la fiecare 

probă susţinută de acesta. Notele de la probele orale sau practice sunt întregi. 

Notele de la probele scrise pot fi şi fracţionare. Media aritmetică a notelor 

acordate la cele două sau trei probe, rotunjită la nota întreagă cea mai apropiată, 

reprezintă nota finală la examenul de corigenţă, fracţiunile de 50 de sutimi 

rotunjindu-se în favoarea elevului. 

(4)Media obţinută de elev la examenul de corigenţă este media aritmetică, 

calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor finale acordate de cei doi 

examinatori. Între notele finale acordate de cei doi examinatori nu se acceptă o 

diferenţă mai mare de un punct. În caz contrar, medierea o face preşedintele 

comisiei de examen. 

(5)La clasele la care evaluarea cunoştinţelor se face prin calificative se 

procedează astfel: după corectarea lucrărilor scrise şi după susţinerea 

examenului oral fiecare examinator acordă calificativul său global; calificativul 

final al elevului la examenul de corigenţă se stabileşte de comun acord între cei 

doi examinatori. 

 

Art. 27 

(1)Elevul corigent este declarat promovat la disciplina/modulul de examen, 

dacă obţine cel puţin calificativul "Suficient"/media 5,00. 

(2)Sunt declaraţi promovaţi anual elevii care obţin, la fiecare disciplină/modul 

la care susţin examenul de corigenţă, cel puţin calificativul "Suficient"/media 

5,00. 

(3)Media obţinută la examenul de corigenţă, la cel de încheiere a situaţiei 

şcolare pentru elevii amânaţi pentru un an şi la examenul de diferenţă care 
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echivalează o disciplină studiată timp de un an şcolar constituie media anuală a 

disciplinei respective şi intră în calculul mediei generale anuale. 

(4)La examenul de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi pe 

semestrul al doilea sau la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină 

numai pe intervalul unui semestru, media obţinută constituie media semestrială 

a elevului la disciplina respectivă. 

 

Art. 28 
(1)Elevii corigenţi sau amânaţi, care nu se pot prezenta la examene din motive 

temeinice, dovedite cu acte, depuse în cel mult 7 zile lucrătoare de la data 

examenului, sunt examinaţi la o dată ulterioară, stabilită de consiliul de 

administraţie, dar nu mai târziu de începerea cursurilor noului an şcolar. 

(2)În situaţii excepţionale, respectiv internări în spital, imobilizări la pat etc., 

dovedite cu acte, inspectoratul şcolar poate aproba susţinerea examenului şi 

după începerea cursurilor noului an şcolar. 

 

Art. 29 
(1)Rezultatele obţinute la examenele de încheiere a situaţiei şcolare, la 

examenele pentru elevii amânaţi şi la examenele de corigenţă, inclusiv la cele 

de reexaminare, se consemnează în catalogul de examen de către cadrele 

didactice examinatoare şi se trec în catalogul clasei de către secretarul-

şef/secretarul unităţii de învăţământ, în termen de maximum 5 zile de la afişarea 

rezultatelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar, cu 

excepţia situaţiilor prevăzute la art. 28 alin. (1), când rezultatele se 

consemnează în catalogul clasei în termen de cinci zile de la afişare. 

(2)Rezultatele obţinute de elevi la examenele de diferenţă se consemnează în 

catalogul de examen, de către cadrele didactice examinatoare, iar în registrul 

matricol şi în catalogul clasei de către secretarul-şef/secretarul unităţii de 

învăţământ. 

(3)În catalogul de examen se consemnează calificativele/notele acordate la 

fiecare probă, nota finală acordată de fiecare cadru didactic examinator sau 

calificativul global, precum şi media obţinută de elev la examen, respectiv 

calificativul final. Catalogul de examen se semnează de către examinatori şi de 

către preşedintele comisiei, imediat după terminarea examenului. 

(4)Preşedintele comisiei de examen predă secretarului unităţii de învăţământ 

toate documentele specifice acestor examene: cataloagele de examen, lucrările 

scrise şi însemnările elevilor la proba orală/practică. Aceste documente se 

predau imediat după finalizarea examenelor, dar nu mai târziu de data începerii 

cursurilor noului an şcolar, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 145 alin. (2). 

(5)Lucrările scrise şi foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului 

se păstrează în arhiva unităţii de învăţământ timp de un an. 

(6)Rezultatul la examenele de corigenţă şi la examenele de încheiere a situaţiei 

pentru elevii amânaţi, precum şi situaţia şcolară anuală a elevilor se afişează, la 



  34  

loc vizibil, a doua zi după încheierea sesiunii de examen şi se consemnează în 

procesul-verbal al primei şedinţe a consiliului profesoral. 

 

Art. 30 
După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situaţiei de corigenţă sau de 

reexaminare, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul 

primar/profesorul diriginte consemnează în catalog situaţia şcolară a elevilor 

care au participat la aceste examene. 

 

Art. 31 Transferul copiilor şi elevilor 
 

Copiii şi elevii au dreptul să se transfere de la o formaţiune de studiu la alta, de 

la o unitate de învăţământ la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în 

conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului de 

organizare şi funcţionarea unităţii de învăţământ la care se face transferul. 

 

Art. 32 

Transferul copiilor şi elevilor se face cu aprobarea consiliului de administraţie 

al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul şi cu avizul consultativ al 

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

 

Art. 33 
(1)Transferul elevilor de la o formaţiune de studiu cu predarea unei limbi 

de circulaţie internaţională în regim normal la o formaţiune de studiu cu 

predare intensivă, respectiv bilingvă, a unei limbi de circulaţie 

internaţională se realizează astfel: 
a)la nivel gimnazial, începând cu clasa a V-a, elevii care se pot transfera de la o 

unitate de învăţământ la alta, de la o formaţiune de studiu cu predarea unei 

limbi de circulaţie internaţională în regim normal la o formaţiune de studiu cu 

predare intensivă a unei limbi de circulaţie internaţională vor susţine un test de 

aptitudini şi cunoştinţe la limba modernă; 

b)testul de aptitudini şi cunoştinţe va fi elaborat la nivelul unităţii de învăţământ 

în care elevul se transferă, de către o comisie desemnată în acest sens de 

directorul unităţii de învăţământ; 

(2)Subiectele aferente testelor/probelor vor fi elaborate la nivelul unităţii de 

învăţământ de către o comisie desemnată în acest sens de directorul unităţii de 

învăţământ. 

 

Art. 34 

(4)Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod 

excepţional, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, în 

următoarele situaţii: 
a)la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate, respectiv într-un alt 

sector al municipiului Bucureşti; 
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b)în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale 

efectuate de direcţia de sănătate publică; 

c)la/de la învăţământul de artă, sportiv şi militar; 

d)de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine la celelalte 

clase; 

e)în alte situaţii excepţionale, cu aprobarea consiliului de administraţie al 

inspectoratului şcolar. 

 

Art. 35 
Gemenii, tripleţii se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la 

cererea părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau la cererea elevilor dacă 

aceştia sunt majori, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ. 

 

Art. 36 
(1)Pentru copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, în funcţie de evoluţia 

acestora se pot face propuneri de reorientare dinspre învăţământul 

special/special integrat spre învăţământul de masă şi invers. 

(2)Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu 

copilul în cauză sau de către părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului şi 

de către consilierul pedagog şcolar. Decizia de reorientare se ia de către comisia 

de orientare şcolară şi profesională din cadrul centrului judeţean de resurse şi 

asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională, cu acordul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. 

 

Art. 37 

După aprobarea transferului, unitatea de învăţământ primitoare este obligată să 

solicite situaţia şcolară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de 

învăţământ de la care se transferă elevul este obligată să trimită la unitatea de 

învăţământ primitoare situaţia şcolară a celui transferat, în termen de 10 zile 

lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situaţiei şcolare de către 

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

în calitate de audient. 

 

Art. 38 Drepturile elevilor 

 

(1)Elevii, ca membri ai comunităţii şcolare, beneficiază de toate drepturile şi 

îndeplinesc toate îndatoririle pe care le au în calitate de elevi şi cetăţeni. 

(2)Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnităţii şi personalităţii proprii. 

(3)Elevii au dreptul la protecţia datelor personale, cu excepţia situaţiilor 

prevăzute de lege. 

(4)Elevii au dreptul să îşi desfăşoare activitatea în spaţii care respectă normele 

de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra 

incendiilor în unitatea de învăţământ. 
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Art.39 Drepturi educaţionale 

 

Elevii beneficiază de următoarele drepturi în sistemul educaţional: 

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

dreptul garantat la un învăţământ echitabil în ceea ce priveşte 

înscrierea/admiterea, parcurgerea şi finalizarea studiilor, în funcţie de 

parcursul şcolar pentru care au optat corespunzător intereselor, pregătirii şi 

competenţelor lor; 

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

învăţământ, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru de învăţământ, 

parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin utilizarea de către cadrele 

didactice a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi 

dezvoltării competenţelor cheie şi a atingerii obiectivelor educaţionale 

stabilite; 

3.c) dreptul de a fi consultaţi şi de a-şi exprima opţiunea pentru disciplinele 

din curriculumul la decizia şcolii, aflate în oferta educaţională a unităţii de 

învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, 

cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale/partenerilor economici; 

4.d) dreptul de a beneficia de şcolarizare în limba maternă, în condiţiile 

legii; 

5.e) dreptul de a studia o limbă de circulaţie internaţională, în regim bilingv, 

în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

6.f) dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea 

conducerii, a personalului didactic, nedidactic şi din partea altor elevi din 

cadru! unităţii de învăţământ. Unitatea de învăţământ preuniversitar se va 

asigura că niciun elev nu este supus discriminării sau hărţuirii pe criterii de 

rasă, etnie, limbă, religie, sex, convingeri, dizabilităţi, naţionalitate, 

cetăţenie, vârstă, orientare sexuală, stare civilă, cazier, tip de familie, situaţie 

socioeconomică, probleme medicale, capacitate intelectuală sau alte criterii 

cu potenţial discriminatoriu; 

7.g) dreptul de a beneficia de manuale şcolare gratuite pentru elevii din 

învăţământul de stat şi din învăţământul obligatoriu particular 

acreditat/autorizat, atât pentru învăţământul în limba română, cât şi pentru 

cel în limbile minorităţilor naţionale, conform legii; 

8.h) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere 

şcolară, profesională şi psihologică, conexe activităţii de învăţământ, puse la 

dispoziţie de unitatea de învăţământ preuniversitar, fiindu-le asigurată cel 

puţin o oră de consiliere psihopedagogică pe an; 

9.i) dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obţinute prin 

activităţile de cercetare-dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform 

legislaţiei în vigoare şi a eventualelor contracte dintre părţi; 
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10.j) dreptul de a beneficia de susţinerea statului, pentru elevii cu nevoi 

sociale, precum şi pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale, conform 

prevederilor legale în vigoare; 

11.k) dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă; 

12.l) dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise; 

13.m) dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia şcolii, 

în vederea obţinerii de trasee flexibile de învăţare; 

14.n) Dreptul de a participa la cursurile opţionale organizate pe grupe/clase 

de elevi formate special în acest sens, în baza deciziei consiliului de 

administraţie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

15.o) dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a unităţii de 

învăţământ, inclusiv acces la biblioteci, săli şi spaţii de sport, computere 

conectate la Internet, precum şi la alte resurse necesare realizării activităţilor 

şi proiectelor şcolare în afara programului şcolar, în limitele resurselor 

umane şi materiale disponibile. Unităţile de învăţământ vor asigura în limita 

resurselor disponibile, accesul gratuit la materiale necesare realizării 

sarcinilor şcolare ale elevilor, în timpul programului de funcţionare; 

16.p) dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de expresie 

fără încălcarea drepturilor şi libertăţilor celorlalţi participanţi. Libertatea de 

exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a 

persoanei şi nici dreptul la propria imagine. Nu se consideră libertate de 

expresie următoarele manifestări: comportamentul jignitor faţă de personalul 

din unitatea şcolară, utilizarea invectivelor şi a limbajului trivial, alte 

manifestări ce încalcă normele de moralitate; 

17.q) dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un număr 

maxim de 7 ore pe zi, cu excepţia orelor prevăzute pentru studiul limbii 

materne, a istoriei şi tradiţiei minorităţilor naţionale şi a învăţământului 

bilingv, conform legii; 

18.r) dreptul de a primi informaţii cu privire la planificarea materiei pe 

parcursul întregului semestru; 

19.s) dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 

15 zile lucrătoare; 

20.t) dreptul de a învăţa în săli adaptate particularităţilor de vârstă şi 

nevoilor de învăţare, şi cu un număr adecvat de elevi şi cadre didactice, în 

conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

21.u) dreptul de a participa, fără nicio discriminare şi doar din proprie 

iniţiativă, fără a fi obligaţi de cadre didactice sau de conducerea unităţii de 

învăţământ, la concursuri şcolare, olimpiade şi alte activităţi extraşcolare 

organizate de unitatea de învăţământ preuniversitar sau de către terţi, în 

palatele şi cluburile elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi 

în unităţile conexe inspectoratelor şcolare judeţene, în cluburile şi în 

asociaţiile sportive şcolare, cu respectarea prevederilor regulamentelor de 
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funcţionare ale acestora; elevii vor participa la programele şi activităţile 

incluse în programa şcolară; 

22.v) dreptul de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la 

activităţile şcolare şi extraşcolare, în limita resurselor disponibile; 

23.w) dreptul de a avea acces la actele şcolare proprii ce stau la baza 

situaţiei şcolare; 

24.x) dreptul de a opta, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe 

care le vor urma şi să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, 

pregătirii şi competenţelor lor; 

25.y) dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în 

acord cu particularităţile de vârstă şi cu cele individuale. Elevii cu 

performanţe şcolare deosebite pot promova 2 ani de studii într-un an şcolar. 

Avizul de înscriere aparţine consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ preuniversitar, pe baza unei metodologii privind promovarea a 2 

ani de studii într-un an şcolar, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei 

naţionale şi cercetării ştiinţifice; 

26.z) dreptul de şcolarizare la domiciliu sau în unităţi complexe de asistenţă 

medicală, de tip spital, în conformitate cu prevederile legale, pentru elevii 

care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilităţi, respectiv pentru elevii 

care suferă de boli cronice sau care au afecţiuni pentru care sunt spitalizaţi 

pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni; 

27.aa) dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau 

la clasă, prin fişe anonime. Acestea vor fi completate la clasă şi predate 

cadrelor didactice în vederea identificării celor mai eficiente metode 

didactice; 

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

acestora; 

29.cc) dreptul de a întrerupe/relua studiile şi de a beneficia de transfer intre 

tipurile de învăţământ, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

30.dd) dreptul de a avea condiţii de acces de studiu şi evaluare adaptate 

dizabilităţilor, problemelor medicale sau tulburărilor specifice de învăţare, în 

condiţiile legii; 

31.ee) dreptul de a participa la programele de pregătire suplimentară 

organizate în cadrul unităţii de învăţământ; 

32.ff) dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţă doar în cazul în care 

nu sunt prezenţi la ora de curs. Este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc 

de coerciţie. 

 

Art. 40 

În vederea exercitării dreptului de a contesta rezultatele evaluării la lucrările 

scrise, stipulat la art. 39 lit. l), elevul sau, după caz, părintele, tutorele ori 

susţinătorul legal al elevului, poate acţiona, astfel: 

a)Elevul sau, după caz, părintele, tutorele ori susţinătorul legal solicită, verbal, 

cadrului didactic să justifice rezultatul evaluării, în prezenţa elevului şi a 
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părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal, în termen de maximum 5 zile de la 

comunicare. 

b)în situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt 

considerate satisfăcătoare, elevul, părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate 

solicita, în scris, conducerii unităţii de învăţământ, reevaluarea lucrării scrise. 

Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice. 

c)Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul desemnează alte două 

cadre didactice de specialitate din unitatea de învăţământ preuniversitar, care nu 

predau la clasa respectivă şi care reevaluează lucrarea scrisă. 

d)Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la lit. c) este 

nota rezultată în urma reevaluării. În cazul învăţământului primar, calificativul 

este stabilit prin consens de către cele două cadre didactice. 

e)în cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la 

clasă şi nota acordată în urma reevaluării este mai mică de un punct, contestaţia 

este respinsă şi nota acordată iniţial rămâne neschimbată. În cazul în care 

diferenţa dintre nota iniţială şi nota acordată în urma reevaluării este de cel 

puţin 1 punct, contestaţia este acceptată. 

f)în cazul acceptării contestaţiei, directorul anulează nota obţinută în urma 

evaluării iniţiale. Directorul trece nota acordată în urma contestaţiei, autentifică 

schimbarea prin semnătură şi aplică ştampila unităţii de învăţământ. 

g)Calificativul sau nota obţinută în urma contestaţiei rămâne 

definitiv/definitivă. 

h)în situaţia în care în unitatea de învăţământ preuniversitar nu există alţi 

învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar sau profesori de 

specialitate care să nu predea la clasa respectivă, pot fi desemnaţi, de către 

inspectoratul şcolar, cadre didactice din învăţământul primar sau profesori de 

specialitate din alte unităţi de învăţământ. 

 

Art. 41 Drepturi de asociere şi de exprimare 
 

Elevii beneficiază de următoarele drepturi de asociere: 

a)dreptul de a forma, adera şi participa la grupuri, organizaţii, structuri sau 

mişcări care promovează interesele elevilor, inclusiv la grupuri şi organizaţii 

non-formale, economice, sociale, recreaţionale, culturale sau altele asemenea, în 

condiţiile legii; 

b)dreptul la protest, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, fără 

perturbarea orelor de curs; 

c)dreptul la reuniune, în afara orarului zilnic. Activităţile pot fi organizate în 

unitatea de învăţământ preuniversitar, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu 

aprobarea consiliului de administraţie. Exercitarea dreptului la reuniune nu 

poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi care sunt 

necesare într-o societate democratică, în interesul siguranţei naţionale, al ordinii 

publice, pentru a proteja sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi 

libertăţile altora; 
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d)dreptul de a participa la şedinţele Consiliului elevilor, în condiţiile prevăzute 

de prezentul statut; 

e)dreptul de a fi ales şi de a alege reprezentanţi, fără nicio limitare sau 

influenţare din partea personalului didactic sau administrativ; 

f)dreptul de a publica reviste, ziare, broşuri şi alte materiale informative, 

precum şi de a le distribui elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar, 

fără obligaţia unităţii de învăţământ de a publica materialele. Este interzisă 

publicarea şi distribuirea de materiale care aduc atingere securităţii naţionale, 

ordinii publice, drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, care constituie atacuri 

xenofobe, denigratoare sau discriminatorii. 

 

Art. 42 Drepturi sociale 

 

(1)Elevii beneficiază de următoarele drepturi sociale: 

a)dreptul de a beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul focal în comun, 

de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, 

feroviar, naval şi fluvial, pe tot parcursul anului calendaristic; 

b)dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport 

menţionate la lit. a), pentru elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, 

precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile 

legii, sau tutelă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

c)dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, pe bază de 

abonament, în cazul în care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

d)dreptul de a beneficia de decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 

călătorii dus-întors pe semestru pentru elevii care locuiesc la internat sau la 

gazdă; 

e)dreptul de a beneficia de burse sociale, de studiu şi de merit, de performanţă, 

precum şi de ajutoare sociale şi financiare în diverse forme, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare. Criteriile generale de acordare a burselor se 

aprobă prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; 

g)dreptul ca elevii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de 

învăţământ special sau de masă, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de 

domiciliu, să beneficieze de asistenţă socială constând în alocaţie zilnică de 

hrană, a cazarmamentului, de rechizite şcolare, de îmbrăcăminte şi de 

încălţăminte, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie 

a copilului, precum şi de găzduire gratuită în internate sau în centrele de asistare 

pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul direcţiilor generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene/a municipiului Bucureşti; 

h)dreptul de a beneficia de locuri în tabere şi în şcoli de vară/iarnă, în condiţiile 

stabilite de autorităţile competente; 

j)dreptul elevilor de a putea beneficia de serviciile de cazare şi masă ale 

internatelor şi cantinelor şcolare, în condiţiile stabilite prin regulamentele de 

organizare şi funcţionare ale unităţilor respective; 
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k)dreptul la premii, burse, şi alte asemenea stimulente materiale pentru elevii cu 

performanţe şcolare înalte, precum şi pentru elevii cu rezultate remarcabile în 

educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive! 

asigurate de către stat; 

l)dreptul de a fi susţinuţi financiar pentru activităţile de performanţă, de nivel 

naţional şi internaţional de către stat, persoane fizice şi juridice, în condiţiile 

legii; 

m)dreptul la asistenţă medicală, psihologică şi logopedică gratuită în cabinete 

medicale, psihologice şi logopedice şcolare ori în unităţi medicale de stat. La 

începutul fiecărui an şcolar, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al 

ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi al ministrului Sănătăţii, 

se realizează examinarea stării de sănătate a elevilor; 

n)dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la 

spectacole de teatru, de operă, de film şi la alte manifestări culturale şi sportive 

organizate de instituţiile publice, conform legii; 

o)dreptul de acces gratuit pe teritoriul României pentru elevii de naţionalitate 

română din străinătate, bursieri ai statului român, la toate manifestările 

prevăzute la lit. l), conform legii. 

 

(2)În vederea stabilirii burselor şcolare prevăzute la alin. (1) lit. e): 

a)consiliile locale, respectiv consiliile judeţene stabilesc anual, prin hotărâre, 

cuantumul şi numărul burselor care se acordă din sumele defalcate din unele 

venituri ale bugetului de stat, conform legii; 

b)criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual de 

către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în funcţie de 

fondurile repartizate şi de rezultatele elevilor, conform legii; 

c)elevii pot beneficia şi de bursă pe baza unui contract încheiat cu operatori 

economici ori cu alte persoane juridice sau fizice, conform legii; 

d)elevii pot beneficia de credite oferite de bănci pentru realizarea studiilor, în 

condiţiile legii; 

e)elevii şi cursanţii străini din învăţământul preuniversitar, precum şi elevii 

etnici români cu domiciliul în străinătate pot beneficia de burse, conform 

prevederilor legale aplicabile; 

f)elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale 

unităţilor de învăţământ de stat, în condiţiile legii. 

(3)Autorităţile administraţiei publice locale din localitatea de domiciliu a 

elevilor din învăţământul obligatoriu, şcolarizaţi într-o altă localitate, cu 

sprijinul agenţilor economici sau al colectivităţilor locale, al societăţilor de 

binefacere, precum şi al altor persoane juridice sau fizice pot asigura acestor 

elevi, în situaţii bine justificate, servicii de transport, de masă şi de internat. 
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Art. 43 Alte drepturi 
 

Elevii beneficiază şi de următoarele drepturi: 

a)dreptul de a beneficia în mod gratuit de acte şi de documente de studii, în 

condiţiile legii. Școala va emite documentele solicitate, conform legii; 

b)dreptul de răspuns la solicitările pentru informaţii de interes public, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

c)dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate, în condiţiile legii; 

d)dreptul de a beneficia de un "Ghid al elevului", elaborat de consiliul local  al 

elevilor, cu avizul Consiliului Naţional al Elevilor, conţinând informaţii 

referitoare la: drepturile şi obligaţiile elevului, disciplinele din planul de 

învăţământ, serviciile puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ 

preuniversitar, procedurile de evaluare, baza materială a şcolii, informaţii 

despre consiliul elevilor şi alte structuri asociative, modalităţi de acces la burse 

şi la alte mijloace de finanţare, mobilităţi, precum şi alte facilităţi şi subvenţii 

acordate; inspectoratul şcolar sau unitatea de învăţământ poate susţine financiar 

publicarea acestui ghid, în funcţie de resursele disponibile; 

e)dreptul de a avea profesori repartizaţi la clasă în mod nediscriminatoriu; 

d)dreptul de a constitui Consiliul Elevilor conform Statutului Elevului.  

 

Art. 44 RECOMPENSAREA ELEVILOR 
 

(1)Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi 

extraşcolară pot primi următoarele recompense: 

a)evidenţiere în faţa clasei şi/sau în faţa colegilor din şcoală sau în faţa 

consiliului profesoral; 

b)comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, tutorelui sau susţinătorului 

legal, cu menţiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat; 

c)burse de merit, de studiu şi de performanţă sau alte recompense materiale 

acordate de stat, de agenţi economici sau de sponsori, conform prevederilor în 

vigoare; 

d)premii, diplome, medalii; 

e)recomandare pentru a beneficia, cu prioritate, de excursii sau tabere de profil 

din ţară şi din străinătate; 

f)premiul de onoare al unităţii de învăţământ preuniversitar. 

 

(2)Performanţa elevilor la concursuri, la olimpiadele pe discipline, la 

olimpiadele inter/transdisciplinare, la olimpiadele de creaţie tehnico-ştiinţifică 

şi artistică şi la olimpiadele sportive se recompensează financiar, în 

conformitate cu prevederile stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale . 

(3)La sfârşitul anului şcolar, elevii pot fi premiaţi pentru activitatea desfăşurată, 

cu diplome sau medalii, iar acordarea premiilor se face la nivelul unităţii de 

învăţământ, la propunerea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru 



  43  

învăţământul primar, a profesorului diriginte, a consiliului clasei, a directorului 

şcolii sau a consiliului şcolar al elevilor. 

(4)Diplomele sau medaliile se pot acorda: 

a)pentru rezultate deosebite la învăţătură, sau pe discipline/module de studiu, 

potrivit consiliului profesoral al unităţii; numărul diplomelor pe care un elev le 

poate primi nu este limitat; 

b)pentru alte tipuri de performanţe: pentru purtare, pentru alte tipuri de activităţi 

sau preocupări care merită să fie apreciate. 

(5)Elevii pot obţine premii dacă: 

a)au obţinut primele medii generale pe clasă şi acestea nu au valori mai mici de 

9.00; pentru următoarele medii se pot acorda menţiuni; 

b)s-au distins la una sau la mai multe discipline/module de studiu; 

c)au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi 

extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean/al municipiului Bucureşti, 

naţional sau internaţional; 

d)s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică; 

e)au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului 

şcolar. 

(6)Pot fi acordate premii şi pentru alte situaţii stabilite de Consiliul de 

Administrație; 

(7)Școala poate stimula activităţile de performanţă înaltă ale copiilor/elevilor la 

nivel local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din partea 

asociaţiei părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a 

comunităţii locale şi altele asemenea. 

 

Art. 45 ÎNDATORIRILE/OBLIGAŢIILE ELEVILOR 
 

Elevii au următoarele îndatoriri: 

a)de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de 

a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele 

şcolare; 

b)de a respecta regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar; 

c)de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută 

vestimentară decentă şi adecvată şi să poarte elemente de identificare Ţinuta 

vestimentară sau lipsa elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv 

pentru refuzarea accesului în perimetrul şcolii; 

d)de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenenţa informaţiilor 

prezentate în lucrările elaborate; 

e)de a elabora şi susţine lucrări la nivel de disciplină/modul şi lucrări de 

absolvire originale; 

f)de a sesiza autorităţile competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului 

de învăţământ şi a activităţilor conexe acestuia, în condiţiile legii; 

g)de a sesiza reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie 

care ar pune în pericol siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice; 
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h)de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate 

facilităţile şcolare la care au acces; 

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

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

lor de către instituţiile de învăţământ preuniversitar; 

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

dispoziţia lor de către instituţia de învăţământ preuniversitar, în urma constatării 

culpei individuale; 

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

didactice pentru trecerea notelor obţinute în urma evaluărilor, precum şi 

părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali pentru luare la cunoştinţă în legătură 

cu situaţia şcolară; 

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

la sfârşitul anului şcolar; 

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

şcolară: elevii şi personalul unităţii de învăţământ; 

o)de a cunoaşte şi respecta prevederile Statutului elevului şi ale regulamentului 

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

înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora; 

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

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

mijloacele de transport şi de a respecta regulile de circulaţie; 

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

particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora, normele de securitate şi 

sănătate în muncă, normele de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de 

protecţie civilă, precum şi normele de protecţie a mediului; 

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

intermediul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, de a se prezenta la 

cabinetul medical si, în funcţie de recomandările medicului, mai ales în cazul 

unei afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor şi a 

personalului din unitate. 

 

Art.46 INTERDICȚII 
 

Elevilor le este interzis: 

a)să distrugă, să modifice sau să completeze documentele şcolare, precum 

cataloage, foi matricole, carnete de elev şi orice alte documente din aceeaşi 

categorie sau să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ; 

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

care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi 

integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa, intoleranţa sau care lezează 

imaginea publică a unei persoane; 

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

d)să deţină sau să consume droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe 

interzise, ţigări, substanţe etnobotanice şi să participe la jocuri de noroc; 
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e)să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice 

tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori 

sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea 

care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a 

personalului unităţii de învăţământ. Elevii nu pot fi deposedaţi de bunurile 

personale care nu atentează la siguranţa personală sau a celorlalte persoane din 

unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale; 

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

pornografic în incinta unităţilor de învăţământ; 

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

concursurilor; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea 

telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, 

în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă; 

h)să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă; 

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

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

personalul unităţii de învăţământ; 

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

învăţământ şi în afara ei; 

k)să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar; 

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

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

conducerii şcolii şi al diriginţilor 

n) să  părăsească spațiul școlii în timpul programului scolar din orar, fără bilet 

de voie eliberat de învățător, diriginte sau profesorul de serviciu. 

 

SANCŢIONAREA ELEVILOR 

 

Art 47 
(1)Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, 

inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea 

acestora conform prevederilor prezentului statut. 

(2)Pentru a putea fi sancţionaţi, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul 

unităţii de învăţământ sau în cadrul activităţilor extraşcolare. Pentru faptele 

petrecute în afara perimetrului unităţii de învăţământ sau în afara activităţilor 

extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, elevii răspund conform 

legislaţiei în vigoare. 

(3)Elevii au dreptul la apărare, conform legii. 

(4)Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt: 

a)observaţie individuală; 

b)mustrare scrisă; 

c)retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, " Bani 

de liceu", a bursei profesionale; 

d)mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ; 
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 (5)Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor, cât 

şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din 

momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz. 

(6)Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al 

şcolii este interzisă în orice context. 

(7)Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale 

în vigoare. 

(8)Sancţiunile prevăzute la alin. (4) lit. d) nu se pot aplica în învăţământul 

primar. 

 

ART 48 :Sancţiuni 

Art. 48.1 
(1)Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective. 

(2)Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la 

încălcarea regulamentelor în vigoare ori a normelor de comportament 

acceptate. Aceasta trebuie însoţită de consilierea elevului, care să 

urmărească remedierea comportamentului. 

Sancţiunea se aplică de către profesorul diriginte, învăţător sau de către 

directorul școlii. 

 

Art. 48.2 
(1)Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul 

pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor 

care au determinat sancţiunea. 

(2)Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora 

căruia s-au petrecut faptele susceptibile de sancţiune, spre validare. Sancţiunea 

se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului clasei şi într-un 

raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către învăţătorul /profesorul 

pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului. 

(3)Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau 

părintelui/tutorelui/susţinătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în 

situaţia în care acest lucru nu este posibil, prin poştă, cu confirmare de primire. 

(4)Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul 

documentului. 

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

diminuarea calificativului, în învăţământul primar. 

 

Art. 48.3 
(1)Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la 

propunerea consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral. 

(2)Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea 

calificativului, în învăţământul primar, aprobată de consiliul profesoral al 

unităţii de învăţământ. 
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Art. 48.4 
(1)Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se 

consemnează într-un document care se înmânează de către învăţător/institutor/ 

profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte/ director, sub 

semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului minor şi 

elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani. 

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

(3)Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul 

profesoral, la propunerea consiliului clasei. 

 (4)Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului 

profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul 

matricol. 

(5)Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris, 

elevului şi, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. 

(6)Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul 

profesoral, la propunerea consiliului clasei. 

 

   Art. 48.5 Anularea sancţiunii 
 (1)După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, 

consiliul se reîntruneşte. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată 

la art. 47 alin. (4) lit. a)-d) dă dovadă de un comportament fără abateri pe o 

perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea semestrului sau 

a anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, 

poate fi anulată. 

(2)Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se 

aprobă de către entitatea care a aplicat sancţiunea. 

 

Art 48.6 Sancţiuni privind nefrecventarea orelor de curs 

 

(1)Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe 

nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe 

nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină sau modul, va fi 

scăzută nota la purtare cu câte un punct. 

 

 Art. 48.7 Pagube patrimoniale 

 

(1)Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor 

unităţii de învăţământ sunt obligaţi să acopere, în conformitate cu prevederile 

art. 1357-1374 din Codul civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrările 

necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile ori să suporte toate 

cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase. 
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(2)În cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii 

vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător 

disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat. În caz contrar, elevii 

vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot fi sancţionaţi cu 

scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor şcolare. 

 

ART.49  PROCEDURA DE SANCȚIONARE A ELEVILOR 
 

A.Constatarea presupusei abateri disciplinare:  

1. Anunţarea unei presupuse abateri disciplinare se face prin:  

a) referat întocmit de învățătorul/profesorul diriginte sau oricare alt angajat al 

şcolii; Înainte de întocmirea referatului învățătorul sau dirigintele are obligația 

să convoace la școala părintele elevului implicat în termen de maxim 5 zile 

pentru informare cu privire la abaterile invocate. La discuția cu părintele 

implicat pot fi invitați și alți membri ai consiliului Clasei, inclusiv 

reprezentantul părinților.  

b) sesizare/ plângere/ formulata în scris de persoane fizice sau juridice în care 

sunt descrise fapte ce constituie abatere disciplinară şi se solicita conducerii 

unităţii de învăţământ luarea măsurilor disciplinare;  

2. Discutarea cazului se face în Consiliul clasei sau, după caz în Comisia de 

mediere, respectiv în Comisia de disciplină, în funcţie de gravitatea 

cazului.Directorul stabileşte, în funcţie de gravitatea faptei, comisia în care se 

discută.  

 3. Comisia de mediere, invita persoanele implicate şi trebuie: a. să 

audieze elevul care a săvârşit presupusa abatere disciplinară iar acesta să 

precizeze motivele pentru care s-a ajuns la o asemenea situaţie ;  

 b. apărările formulate de elevul respectiv să se facă conform Legii 

272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicata în 

2014;  

 c. să audieze persoanele vătămate şi orice alte persoane care pot da relaţii 

despre caz;  

 d. să întocmească un raport pe care să-l prezinte Consiliului clasei.În 

raport trebuie să descrie fapta şi să precizeze ce dispoziţii legale în vigoare sau 

ce articol din Regulamentul intern a încălcat elevul său dacă nu se confirma 

fapta ;  

 e. să formuleze răspuns scris petiţionarului.  

 

4. Comisia de disciplină, invita persoanele implicate, și un reprezentant al 

părinților desemnat de CRP sau de Asociația părinților,  şi trebuie:  

a) să audieze elevul care a săvârşit presupusa abatere disciplinară iar acesta să 

precizeze motivele pentru care s-a ajuns la o asemenea situaţie ;  

b) apărările formulate de elevul respectiv să se facă conform Legii 272/2004, 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicata în 2014;  
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c) să audieze persoanele vătămate şi orice alte persoane care pot da relaţii 

despre caz;  

d) să întocmească un raport pe care să-l prezinte Consiliului profesoral.În raport 

trebuie să descrie fapta şi să precizeze ce dispoziţii legale în vigoare sau ce 

articol din Regulamentul intern a încălcat elevul .  

 

5. Stabilirea abaterii disciplinare se poate face de către: diriginte, Consiliul 

clasei sau Consiliul profesoral, după caz.  

6. Cel care stabileşte abaterea disciplinară, respectiv dirigintele, Consiliul clasei 

sau, după caz Consiliul profesoral trebuie :  

a) să descrie fapta care constituie abatere disciplinară;  

b) să precizeze ce dispoziţii legale în vigoare sau ce articol din Regulamentul 

intern a încălcat elevul;  

c) să dispună anunţarea în scris de către diriginte a părintelui său tutorele legal 

al elevului respectiv şi măsuri de asistenţă pentru persoanele implicate.  

B. Stabilirea şi aplicarea sancţiunilor:  

7. Consiliul clasei sau dirigintele, în funcţie de gravitatea abaterii disciplinare, 

pot stabili şi aplică următoarele sancţiuni: observaţia individuală sau 

avertismentul.).  

8. Consiliul Profesoral stabileşte şi aproba aplicarea celorlalte sancţiuni 

disciplinare prevăzute în RI, în urma prezentării raportului Comisiei de 

disciplină.Aprobarea se face prin vot deschis, cu majoritate plus unu din 

numărul membrilor prezenţi.  

9. În stabilirea sancţiunii se are în vedere:  

a) fapta săvârşită;  

b) împrejurările în care a fost săvârşită;  

c) gradul de vinovăţie al elevului, conform raportului Comisiei de disciplină.  

10. Dirigintele/învăţătorul comunica în scris părintelui/tutorelui legal sancţiunea 

aprobată în termen de 7 zile lucrătoare de la decizia luată şi măsuri de asistenţă 

pentru persoanele implicate.  

 

 

SECŢIUNEA 6:Contestarea 

 

Art. 50 
(1)Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevăzute la art. 47, se 

adresează, de către elev sau, după caz, de către părintele/tutorele/susţinătorul 

legal al elevului, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ 

preuniversitar, în termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii. 

(2)Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia 

la secretariatul unităţii de învăţământ. Hotărârea consiliului de administraţie nu 

este definitivă şi poate fi atacată ulterior la instanţa de contencios administrativ 

din circumscripţia unităţii de învăţământ, conform legii. 
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PĂRINȚII 

 

ART. 51 (1)  Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevului sunt parteneri 

educaţionali principali ai unităţii de învăţământ.  

(2)Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului/elevului au acces la toate 

informaţiile legate de sistemul de învăţământ care privesc educaţia copiilor lor. 

(2)  Părintele are dreptul să discute cu directorul sau directorul adjunct în orice 

problemă legată de şcoală, conform programului de audiente. 

 

ART. 52.1 DREPTURILE PĂRINŢILOR, TUTORILOR SAU 

SUSŢINĂTORILOR LEGALI AI ELEVULUI: 

 

1. Au acces la toate informaţiile legate de sistemul de învăţământ care privesc 

educaţia copiilor lor.  

2. Au dreptul de a fi susţinuţi de sistemul de învăţământ, pentru a se educa şi a-

şi îmbunătăţii aptitudinile ca parteneri în relaţia familie-şcoală.  

3. Au dreptul să fie informaţi periodic referitor la situaţia şcolară şi la 

comportamentul propriului copil, dar numai referitor la propriul copil. Parintii 

vor fi informati asupra rezultatelor elevilor si activitatilor desfasurate in scoala 

si prin intermediul paginii web : www.scoala45.ro. 

4. Au acces în incinta unităţii de învăţământ în concordanţă cu regulile de acces 

stabilite de conducerea scolii.  

5. Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu 

personalitate juridică, conform legislaţiei în vigoare. 

6.Rezolvarea situaţiilor conflictuale sesizate de părintele/tutorele/susţinătorul 

legal al copilului/elevului în care este implicat propriul copil se face prin 

discuţii amiabile cu salariatul unităţii de învăţământ implicat și cu conducerea 

școlii. Părintele/tutorele/susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul de a 

solicita ca la discuţii să participe şi reprezentantul părinţilor din clasă, școală 

sau asociația părinților. În situaţia în care discuţiile amiabile nu conduc la 

rezolvarea conflictului, părintele/tutorele/susţinătorul legal are dreptul de a se 

adresa conducerii unităţii de învăţământ, printr-o cerere scrisă, în vederea 

rezolvării problemei., iar în situaţia în care părintele/ tutorele său susţinătorul 

legal al elevului considera că starea conflictuală nu a fost rezolvată are dreptul 

de a se adresa, în scris, inspectoratului şcolar.  

 

Art. 52.2 RESPONSABILITĂŢILE PĂRINŢILOR  

1. Părinţii au obligaţia de a respecta prezentul regulament în calitate de parte 

implicată în procesul instructiv-educativ şi de formare a propriilor copii;  

2. Părinţii au obligaţia de a respecta programul şcolii, asigurând prezenta 

copiilor în şcoala la timp cât şi preluarea la timp a acestora;  

3. Părinţii au obligaţia de a respecta orarul stabilit pentru fiecare clasă, 

asigurând astfel participarea copilului la toate orele, inclusiv opţionale;  
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4. Părinţii au obligaţia să însoţească copilul până la intrarea în unitatea de 

învăţământ iar la terminarea orelor de curs să îl preia din curtea şcolii .  

5. Părinţii au obligaţia de a ţine o legătură strânsă cu şcoala, interesându-se 

permanent de situaţia şcolară a copilului, participând la şedinţele cu părinţii 

organizate la nivel de clasa precum şi la toate celelalte forme de întâlnire 

stabilite de şcoală;  

6. Părinţii au obligaţia de a semna la timp carnetele de elev precum şi toate 

comunicările trimise de către şcoala pentru a se putea asigura o eficientă a 

acestor comunicări; 

7. Părinţii au obligaţia de a asigura prezenta la şcoală a copilului îmbrăcat în 

uniforma şcolii în toate zilele săptămânii. Este tot responsabilitatea părinţilor să 

asigure copilului echipamentul sportiv şi încălţămintea de interior;  

8.Părintele răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul 

şcolii,cauzate de elev.  

9. Accesul părinţilor în incinta sălilor de clasă şi/sau a sălii de sport în timpul 

desfăşurării orelor, precum şi accesul acestora în vestiarele elevilor este 

interzisă.  

10. Părinţii au obligaţia să trateze cu respect orice persoană cu care intra în 

contact în incinta sau prin intermediul şcolii.  

11. Părinţii vor da profesorului diriginte adresa de e-mail, nr. de tefon la care 

pot fi contactaţi, în scopul creării unei baze de date ce va facilita comunicarea 

parinte-scoala.  

12.Orice conflict apărut în incinta şcolii va fi rezolvat la nivelul şcolii, prin 

implicarea profesorului diriginte/învăţătorului, directorului/dacă este cazul şi nu 

de către părintele elevului implicat, din proprie iniţiativă, fără informarea celor 

responsabili de educaţia elevilor.  

13. Accesul părinţilor în şcoala este permis numai după legitimarea lor de către 

portari şi înregistrarea lor în Registrul de evidenta a persoanelor aflat la poartă ;  

14. Accesul în şcoala este permis numai părinţilor:  

-  

a. ai căror copii sunt scutiţi medical;  pe baza unei cereri si a 

documentelor medicale ataşate dosarului personal al elevului; 

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

sau cu directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ; 

c) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice; 

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

e) participă la întâlnirile programate /învăţătorul/institutorul/profesorul/ 

primar/profesorul diriginte; 

f) participă la acţiuni organizate de asociaţia de părinţi. 

 

15. Accesul în şcoală al părinţilor elevilor este permis numai în curtea şcolii. 

Serviciul de pază şi învăţătorii vor îndruma elevii de la toate clasele,în special 

de la clasele primare, spre sala de clasă.  

16. Părinţilor nu le este permisă staţionarea în curtea şcolii după preluarea 

copiilor la sfârşitul orelor de curs.  
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 Art.53 Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a 

copiilor/elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ. Respectarea 

prevederilor prezentului regulament şi a regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ este obligatorie pentru părinţii, tutorii sau 

susţinătorii legali ai copiilor/elevilor. 

ART.  54 La nivelul școlii părinții sunt organizați în  Consiliul reprezentativ al 

părinţilor din şcoală şi Comitetele de părinţi pe clase  şi funcţionează pe baza 

unui regulament propriu, care trebuie sa respecte Regulamentul Intern. Părinții 

din școală au constituit Asociația Părinților din Școala nr.45 “Titu Maiorescu” 

(http://asociatia-de-parinti-titu-maiorescu.ro/) în conformitate cu legislaţia în 

vigoare privind asociaţiile şi fundaţiile, care reprezintă drepturile şi interesele 

părinţilor din unitatea de învăţământ, membri ai acesteia, pentru susţinerea 

cadrelor didactice şi a echipei manageriale a unităţii de învăţământ privind 

activităţile şi auxiliarele didactice şi mijloacele de învăţământ utilizate în 

demersul de asigurare a condiţiilor necesare educării copiilor/elevilor. 

 

 COMITETUL DE PĂRINŢI AL CLASEI 

 

Art. 55 

(1) La nivelul fiecărei clase, se înfiinţează şi funcţionează comitetul de părinţi. 

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

în adunarea generală a părinţilor, convocată de învăţătorul/profesorul diriginte 

care prezidează şedinţa. 

(3)Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc 

în primele 15 zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar. 

 

(4)Consiliul de conducere al comitetul de părinţi al clasei se compune din 3 

persoane: un preşedinte şi 2 membri.  

(5)Consiliul de conducere al comitetului de părinţi al clasei reprezintă interesele 

părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai copiilor/elevilor clasei în 

adunarea generală a părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, în consiliul 

profesoral, în consiliul clasei şi în relaţiile cu echipa managerială. 

 

Art. 56 

Consiliul de conducere al Comitetului de părinţi al clasei are următoarele 

atribuţii: 

a)pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor elevilor 

clasei. Deciziile se iau cu majoritatea simplă a voturilor părinţilor, tutorilor sau 

susţinătorilor legali prezenţi; 

b)susţine organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi 

educative extraşcolare la nivelul grupei/clasei şi a unităţii de învăţământ; 

http://asociatia-de-parinti-titu-maiorescu.ro/
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c)susţine organizarea şi desfăşurarea de programe de prevenire şi combaterea 

violenţei, asigurarea siguranţei şi securităţii, combaterea discriminării şi 

reducerea absenteismului în mediul şcolar; 

d)susţine activităţile dedicate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei 

materiale a grupei/clasei şi unităţii de învăţământ, prin strângerea de cotizaţii 

voluntare de la membrii asociaţiei de părinţi şi atragerea de fonduri băneşti şi 

donaţii de la persoane fizice sau juridice, colectate prin asociaţia de părinţi cu 

personalitate juridică cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar; 

e)sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi învăţătorul/ /profesorul diriginte 

şi se implică activ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a 

grupei/clasei şi a unităţii de învăţământ; 

f)susţine organizarea şi desfăşurarea de activităţi de consiliere şi orientare 

socioprofesionale; 

g)se implică în asigurarea securităţii copiilor/elevilor în cadrul activităţilor 

educative, extraşcolare şi extracurriculare; 

h)prezintă, semestrial, adunării generale a părinţilor, justificarea utilizării 

fondurilor alocate, dacă acestea există. 

 

Art. 57. Preşedintele comitetului de părinţi al clasei reprezintă interesele 

părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali în relaţiile cu consiliul reprezentativ 

al părinţilor şi asociaţia de părinţi şi, prin acesta/aceasta, în relaţie cu 

conducerea unităţii de învăţământ şi alte foruri, organisme şi organizaţii.  

 

Art.58.  (1)Comitetul de părinţi poate decide să susţină școala, inclusiv 

financiar prin asociaţia de părinţi cu personalitate juridică, cu respectarea 

prevederilor legale, pentru  susținerea activităților didactice, întreţinerea, 

dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de 

părinţi nu este obligatorie. 

(2)Sponsorizarea unei clase de către un operator economic/persoane fizice se 

face cunoscută comitetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine 

drepturi suplimentare pentru copii/elevi/părinţi, tutori sau susţinători legali. 

(3)Este interzisă şi constituie abatere disciplinară implicarea copiilor/elevilor 

sau a personalului din unitatea de învăţământ în strângerea şi/sau gestionarea 

fondurilor 

 

 

 CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR 

Art.59. 1 În școală funcţionează Consiliul reprezentativ al părinţilor (CRP) 

compus din preşedinţii comitetelor de părinţi. 

(2)Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură, fără personalitate 

juridică, a cărei activitate este reglementată printr-un regulament adoptat prin 

hotărârea adunării generale a preşedinţilor comitetelor de părinţi pe clasă, care 

nu are patrimoniu, nu are buget de venituri şi cheltuieli, nu are dreptul de a 

colecta cotizaţii, donaţii şi a primi finanţări de orice fel de la persoane fizice sau 

juridice. Se poate implica în activităţile unităţii de învăţământ prin acţiuni cu 
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caracter logistic - voluntariat. 

 

(3)Consiliul reprezentativ al părinților poate decide să susţină școala, inclusiv 

financiar prin asociaţia de părinţi, cu personalitate juridică, cu respectarea 

prevederilor legale  pentru  susținerea activităților didactice, întreţinerea, 

dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a școlii. Hotărârea consiliului de 

părinţi nu este obligatorie. 

 

Art.59.1  (1)Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2 

vicepreşedinţi ale căror atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun 

acord între cei 3, şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 

(2)Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţe ori de câte ori 

este necesar. Convocarea şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor se 

face de către preşedintele acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreşedinţi. 

(3)Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor, 

tutorilor sau susţinătorilor legali în organismele de conducere şi comisiile 

unităţii de învăţământ. 

(4)Consiliul reprezentativ al părinţilor este întrunit statutar în prezenţa a două 

treimi din numărul total al membrilor, iar hotărârile se adoptă prin vot deschis, 

cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi. În situaţia în care nu se 

întruneşte cvorumul, şedinţa se reconvoacă pentru o dată ulterioară, fiind 

statutară în prezenţa a jumătate plus 1 din totalul membrilor. 

 

(5)Preşedintele reprezintă Consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte 

persoane fizice şi juridice. 

(6)Preşedintele prezintă, anual, înainte de încheierea anului școlar,  raportul de 

activitate al Consiliului reprezentativ al părinţilor. 

(7)Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii: 

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

curriculumul la decizia şcolii, inclusiv din oferta naţională; 

b)sprijină parteneriatele educaţionale între unităţile de învăţământ şi 

instituţiile/organizaţiile cu rol educativ din comunitatea locală; 

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

combatere a absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar; 

d)promovează imaginea unităţii de învăţământ în comunitatea locală; 

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

specifice minorităţilor în plan local, de dezvoltarea multiculturalităţii şi a 

dialogului cultural; 

f)susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea tuturor 

activităţilor; 

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

consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, pe teme educaţionale; 

h)colaborează cu instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională 

specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu 

organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile nonguvernamentale cu 
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atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de 

ocrotire; 

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

socioprofesională sau de integrare socială a absolvenţilor; 

j)propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi 

încadrarea în muncă a absolvenţilor; 

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

derulează în unitatea de învăţământ, la solicitarea cadrelor didactice; 

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

elevilor; 

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

a activităţii în internate şi în cantine; 

n)susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea 

programului "Şcoala după şcoală"; 

o) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea 

programului "Școala altfel” 

 

Art. 59.3 (1)Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de 

învăţământ poate face demersuri privind atragerea de resurse financiare, 

care vor fi gestionate de către şcoală constând în contribuţii, donaţii, 

sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi 

din străinătate, care vor fi utilizate pentru: 
a)modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei 

materiale şi sportive; 

b)acordarea de premii şi de burse elevilor; 

c)sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare; 

d)acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu 

situaţie materială precară; 

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

aprobate prin hotărâre de către adunarea generală a părinţilor pe care îi 

reprezintă. 

(3)Sponsorizarea școlii de către asociația părinților, un operator 

economic/persoane fizice se face cunoscută comitetului de părinţi. 

Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru 

copii/elevi/părinţi, tutori sau susţinători legali. 

(4)Organizaţiile de părinţi colaborează prin Asociația părinților  cu structurile 

asociative ale părinţilor la nivel local, judeţean, regional şi naţional. 

 

 

ACCESUL PERSOANELOR IN UNITATEA DE INVATAMANT; 

PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI IN MEDIUL SCOLAR 

ART. 60   La nivelul scolii, in vederea aplicarii “Strategiei de prevenire a 

criminalitatii si violentei la nivelul municipului Bucuresti” functioneaza 

Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei la nivelul unitatii de 

invatamant, formata din cadre didactice, reprezentantul comitetului de parinti, 
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reprezentantul consiliului local, politistul de proximitate si consilierul scolar. Si 

in vederea descurajarii elevilor in ceea ce priveste eventuala introducere a 

diverselor forme de arme in unitatea de invatamant, precum si a eventualelor 

consecinte a unor astfel de fapte s-a actualizat “Parteneriatul de colaborare intre 

scoala – parinti – politie – autoritati locale” si s-a intocmit Planul de paza al 

unitatii prin care sunt stabilite reguli concrete privind accesul, paza si circulatia 

in interiorul scolii. 

 Paza Scolii gimnaziale “Titu Maiorescu” se realizeaza cu personal 

specializat autorizat. 

In scoala sunt afisate numerele  de telefon ale politistului de proximitate/ sectiei 

de politie nr. 1, DGASPC si nr. de urgente 112 la care personalul de paza, 

personalul scolii si elevii pot suna in situatia unor incidente violente sau in 

cazul intrarii in scoala a unor persoane aflate sub influenţa băuturilor alcoolice 

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

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

invatamant. 

ART. 61    Comisia are urmatoarele atributii: 

elaboreaza, aplica si evalueaza modul de indeplinire a obiectivelor incluse in 

Planul Operational al unitatii privind reducerea fenomenului violentei; 

monitorizeaza, la nivelul unitatii scolare, modul in care se respecta, se 

promoveaza si se garanteaza drepturile copilului stabilite in cadru legislativ 

realizeaza semestrial un raport referitor la elaborarea, aplicarea si evaluarea 

modului de indeplinire a obiectivelor incluse in Planul Operational, care va fi 

prezentat consiliului profesoral. 

 

ACCESUL PERSOANELOR STRAINE IN UNITATEA DE 

INVATAMANT 

 

ART. 62     In intervalele 7 :30 – 8 :15, 11 :30 – 13 :30 si 17:00 – 18:10 accesul 

in scoala se face prin cele doua intrari din Calea Dorobanti, respectiv str. Roma. 

 In intervalele 8:15 – 11:30 si 13:30 – 17:00 accesul in scoala se face 

numai prin intrarea din Calea Dorobanti. 

ART. 63    La intrarea in scoala, persoanele straine, inclusiv parintii vor 

prezenta agentilor de paza actul de identitate. Aceste persoane vor fi 

consemnate de catre agentii de paza intr-un registru special. 

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

arme sau obiecte contondente, substante toxice, explozivo-pirotehnice, iritante-

lacrimogene sau usor imflamabile, publicatii avand caracter obscen sau 

instigator, precum si stupefiante sau bauturi alcoolice. 

Se interzice filmarea si fotografierea pe teritoriul scolii, fara aprobarea 

directiunii scolii. 

Accesul parintilor in unitatea de invatamant este permis in urmatoarele cazuri: 

- La solicitarea invatatorilor/profesorilor diriginti/ profesorilor 

clasei/conducerii scolii; 
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- La sedintele/consultatiile/lectoratele cu parintii organizate de personalul 

didactic in unitatea de invatamant. 

- Pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/ documente de studii 

sau la alte situatii scolare care implica relatia directa a parintilor cu 

reprezentantii legali, cu personalul secretariatului scolii,  psihologului 

scolii, invatatorul, , profesorul diriginte sau conducerea scolii; 

- La intalnirile solicitate de parinti programate de comun acord cu 

dirigintii, invatatorii, conducerea scolii; 

- La diferite evenimente publice si activitati scolare si extrascolare 

organizate in incinta unitatilor de invatamant la care sunt invitati sa 

participe parintii/ reprezentantii legali/ reprezentantii comunitatii;  

-  In cazul unor situatii de urgenta medicala. 

- Pentru sprijinirea deplasarii elevilor in si din sala de curs ( pe baza de 

cerere inregistrata la secretariatul scolii, în situații medicale);  

Parintii pot astepta copiii de la cursuri in curtea scolii; 

In cazul unor situatii speciale prevazute in ROI. 

 

 

DREPTURILE  ŞI   OBLIGAŢIILE   PERSONALULUI  SCOLII  

DREPTURILE  CADRELOR  DIDACTICE  

ART. 64  Profesorii îsi desfasoara activitatea conform Legii 1/2011, 

Contractului Colectiv de Munca, Codului Etic al profesorului. Profesorii au 

dreptul să lanseze proiecte şi să participe la desfăşurarea lor; Profesorii au 

dreptul să primească salarii şi gradaţii de merit în conformitate cu activitatea 

desfăşurată.ART. 65  Libertatea iniţiativei profesionale a personalului didactic 

se referă, în principal, la: 

Conceperea activităţii profesionale şi realizarea obiectivelor instructiv-

educative ale disciplinelor de învăţământ, prin metodologii care respectă 

principiile psihopedagogice; 

Utilizarea bazei materiale şi a resurselor învăţământului în scopul realizării 

obligaţiilor profesionale; 

Punerea în practică a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de 

învăţământ; 

Organizarea, cu elevii, a unor activităţi extracurriculare cu scop educativ sau de 

cercetare ştiinţifică; 

Colaborarea cu părinţii, prin lectorate şi alte acţiuni colective cu caracter 

pedagogic; 

Înfiinţarea în unităţile de învăţământ a unor laboratoare, ateliere, cabinete, 

cluburi, cercuri, cenacluri, formaţii artistice şi sportive, publicaţii, conform 

legii, inclusiv prin colaborare și cu finanțare de la  Asociația părinților ; 

Evaluarea performanţelor la învăţătură ale elevilor în baza unui sistem validat şi 

potrivit conştiinţei proprii; 

Participarea la viaţa şcolară, în toate compartimentele care vizează organizarea 

şi desfăşurarea procesului de învăţământ, conform deontologiei profesionale şi, 

după caz, contractului colectiv de muncă. 
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ART. 66    Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării 

activităţii didactice de nicio autoritate şcolară sau publică. 

ART. 67 Multiplicarea sub orice formă a înregistrărilor activităţii didactice de 

către elevi, sau de către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului 

didactic respectiv. 

ART.  68 a) Personalul didactic este încurajat să participe la viaţa socială şi 

publică, în beneficiul propriu, în interesul învăţământului şi al societăţii 

româneşti; 

b) Personalul didactic are dreptul să facă parte din asociaţii şi organizaţii 

sindicale, profesionale şi culturale, naţionale şi internaţionale, precum şi din 

organizaţii politice legal construite, în conformitate cu prevederile legii; 

c) Personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar şi 

poate întreprinde acţiuni în nume propriu, în afara acestui spaţiu, dacă acestea 

nu afectează prestigiul învăţământului şi demnitatea profesiei. 

 

OBLIGAŢIILE  CADRELOR  DIDACTICE  

Conform prevederilor H.G. 355/2007, profesorii au obligaţia de a 

efectua următoarele examene medicale: 

−Examen clinic general – la medic medicina muncii – anual 

−Examen psihologic – anual 

−Examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist  

Nerespectarea prevederilor H.G. 355/2007 conduce la sanctiuni conform 

prevederilor legale in vigoare. 

 

ART. 69    Cadrele didactice au obligaţia morală să-şi acorde respect reciproc şi 

sprijin în îndeplinirea obligaţiilor profesionale. 

ART. 70  Profesorul trebuie să semneze zilnic condica de prezenţă; 

ART. 71 a) Profesorul trebuie să intre la oră punctual şi de asemenea să iasă de 

la oră când se sună de ieşire; 

 b) Situatiile exceptionale in care profesorul intarzie se anunta la 

secretariat cat mai repede posibil. Persoanele care solicita invoire  se vor adresa 

cu minimum o zi inainte directorului de serviciu prin solicitare scrisa in care va 

mentiona si numele persoanei ce va realiza suplinirea. In caz contrar se 

considera absenta nemotivata. Invoirile au o durata maxima de 5(cinci) zile pe 

an scolar.  

 c) concediile medicale vor fi anuntate la secretariat in prima zi in vederea 

asigurarii suplinirii de catre conducerea scolii pentru a nu perturba procesul 

educational. 

ART. 72 Profesorul trebuie să folosească un limbaj şi să aibă un comportament 

faţă de elevi, părinţi, colegi şi personalul de serviciu în conformitate cu statutul 

lui de educator, care să nu lezeze personalitatea şi demnitatea celor din jur. 

ART. 73  Profesorul trebuie să aibă o ţinută decentă. 

ART. 74 Profesorii clasei au obligaţia să participe la şedinţele cu părinţii, dacă 

este solicitat de catre diriginte. 
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ART. 75 Profesorii au obligatia sa participe la examenele nationale 

organizate de M.E.N., la concursurile si olimpiadele scolare organziate de 

M.E.N., I.S.M.B, Scoala Gimnaziala Titu Maiorescu. 

 ART. 76 Profesorii participa la activităţi extracurriculare organizate în cadrul 

şcolii. 

ART. 77 Profesorii au îndatorirea să asigure păstrarea curăţeniei în cancelarie, 

cabinete şi pe hol, să asigure securitatea elevilor pe durata orelor de curs . 

Invatatorii/ profesorii care au ultima ora la o clasa nu vor parasi sala de curs 

decat dupa ce au iesit toti elevii, iar sala este curata. 

ART. 78  Profesorii/ invatatorii au obligatia efectuarii serviciului pe scoala. 

Serviciul pe scoala se desfasoara dupa un grafic intocmit la inceputul anului 

scolar si afisat in cancelarie. 

 ART. 79 Invatatorii au obligatia de a conduce elevii la sala de sport pentru 

desfasurarea orelor de educatie fizica, iar profesorii de educatie fizica sunt 

obligati sa insoteasca elevii la inapoierea in scoala.  

 ART. 80 Se interzice cadrelor didactice utilizarea telefoanelor mobile in timpul 

orelor de curs.  

 

ART. 81   Obligaţiile profesorului de serviciu sunt:  

Interzicerea ieşirii elevilor pentru interese personale în afara şcolii fara acordul 

directorului si al parintelul/ tutorelui legal; 

 

Controlul intrării punctuale la ore a elevilor şi profesorilor  

Asigurarea părăsirii localulul şcolii de către toţi elevii după încheierea orelor de 

curs; 

În cazul în care schimbul nu se prezintă, se anunţă directorul de serviciu şi nu se 

părăseşte serviciul până nu se asigură persoana de schimb ; 

Vor efectua serviciul pe scoala conform orarului stabilit de catre responsabil. 

Pentru situatiile in care nu pot efectua serviciul in ziua respectiva, vor lua 

legatura cu colegii in vederea suplinirii si vor anunta responsabilul. Asigurarea 

suplinirii orelor la care absentează un profesor; 

Urmaresc activitatea elevilor pe durata si tin legatura cu personalul de paza 

(probleme de disciplina) si administrator ( deteriorarea bunurilor); orice abatere 

a elevilor de la normele de conduita este anuntata imediat dirigintilor sau 

directorului de serviciu ( abateri grave);  

La terminarea serviciului vor completa caietul de procese verbale, mentionand 

evenimentele deosebite care au afectat procesul instructiv – educativ; 

Verifica tinuta elevilor (o data pe parcursul serviciului) ; 

Participa efectiv la rezolvarea incidentelor intervenite pe parcursul serviciului si 

au raspundere disciplinara in aceasta privinta. 

Consiliaza parintii in privinta orelor de consultatii ale cadrelor didactice si nu 

permit disturbarea orelor de curs. 

Raspund de securitatea cataloagelor. 

Sa informeze, în regim de urgenta, conducerea scolii si/sau organele de 

politie/jandarmerie asupra producerii unor evenimente de natura sa afecteze 
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ordinea publica, precum si asupra prezentei nejustificate a unor persoane în 

scoala sau în imediata apropiere a acesteia. În cazul unor incidente grave sau a 

unor situatii care pot conduce la acte grave de violenta sau la incidente care pot 

pune în pericol siguranta elevilor sau a personalului, vor fi informate cu 

prioritate organele de politie/jandarmerie . 

 

 

ART. 82   Este interzis cu desavarsire cadrelor didactice sa solicite diverse 

servicii personale membrilor personalului nedidactic ( ingrijitoare, muncitori 

sau gardieni). Nerespectarea acestui articol atrage dupa sine raspunderea 

disciplinara. 

 

PROFESORUL DIRIGINTE / INVATATORUL ARE URMĂTOARELE 

SARCINI ŞI ATRIBUŢII:  

ART. 83 1.Asigură, împreună cu elevii clasei, păstrarea şi remedierea bazei 

materiale. Organizează și realizează instruirea elevilor și a părinților pentru 

cunoașterea și aplicarea prevederilor ROI și a Procedurii operaționale privind 

accesul în școală a elevilor și personalului școlii/accesul în unitate a persoanelor 

străine care reglementează prezența și comportamentul acestora în unitatea de 

învățământ. 

2.Răspunde de preluarea şi predarea manualelor şcolare de la biblioteca şcolii. 

3.Întocmeşte catalogul provizoriu al clasei în baza tabelului primit de la 

secretariat. 

4.Completează catalogul definitiv al clasei, astfel:  

 Pe prima filă va trece numele scolii, clasa, forma de invatamant, precum 

şi colectivul didactic al clasei; 

 Numele elevului va fi completat corect, conform cu certificatul de 

naştere, cu iniţiala numelui tatălui; 

 La fiecare elev se va trece numarul matricol, volumul şi pagina  

 Se completează cu toate datele cerute tabelul de la sfârşitul catalogului; 

 La sfârşitul fiecărui semestru şi anului şcolar se completează situaţia 

statistică de pe ultima filă; 

 La sfârşitul anului şcolar, pe ultima filă a catalogului se încheie proces 

verbal cu numărul de file conţinute în catalog şi se barează foile 

necompletate; 

 La şfârşitul anului şcolar se trece în dreptul fiecărui elev promovat media 

generală, iar în cazul elevilor corigenţi se va scrie “corigent” cu roşu şi se 

menţionează obiectele la care este corigent; 

 După sesiunea de corigenţe, trece în dreptul fiecărui elev care a fost 

corigent “promovat” sau “repetent”, iar la cei promovaţi calculează şi trec 

în catalog media generală. 

5.Întocmeşte şi predă la termen situaţiile statistice. 

6.Anunţă în scris părinţii privind: 

o situaţia frecvenţei ; 
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o situaţia şcolară a elevilor declaraţi corigenţi sau repetenţi la sfârşitul 

semestrului/ anului şcolar; 

o elevii propusi pentru scaderea notei la purtare sub 7,00; 

o sanctiunile aplicate elevilor. 

Comunicarea se face prin posta cu confirmare de primire sau direct cu 

declaratia scrisa a parintelui sau tutorelui ca a luat la cunostinta situatia scolara 

a elevului. Poate utiliza caietul clasei, drept instrument de comunicare între 

cadrele didactice și părinți,  privind problemele de indisciplina din clasă. 

7.Întocmeşte caietul dirigintelui. 

8.Planifică temele orelor de dirigenţie şi predă la timp planificarea 

responsabilului comisiei metodice a diriginţilor şi organizează activităţi 

extraşcolare cu elevii clasei.  

9.Controlează în mod sistematic elevii la orele de curs ; 

10.Colaborează cu colectivul didactic al clasei în scopul cunoaşterii elevilor şi 

al îmbunătăţirii procesului de predare învăţare. 

11.Colaborează, când este cazul, cu cabinetul medical sau de consiliere pentru 

rezolvarea problemelor elevilor. 

12.Organizează cel putin două şedinţe cu părinţii semestrial şi participă la 

lectoratele cu părinţii organizate pe şcoală. 

13.Convoacă comitetul  de părinţi pe clasă la şedinţele cu conducerea şcolii şi 

responsabilul comisiei diriginţilor. 

14.Prezinta elevilor din clasele terminale si parintilor acestora,  metodologiile 

referitoare la Evaluarile Nationale si Admiterea la liceu ; 

15.Urmareste frecventa elevilor, motiveaza absentele elevilor pe baza 

certificatelor avizate de cabinetul medical al şcolii, precum si in baza cererilor 

personale, motivate, ale parintilor acestora. 

Acestor obligatii li se adauga cele prevezute in Ordinul MENCS nr. 

5132/10/09/2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte  

Planificarea activităţilor dirigintelui va conţine o oră pe săptămână în care 

dirigintele va fi la dispoziţia părinţilor pentru desfăşurarea de activităţi de 

suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, iar ora respectivă se consemnează 

în condica de prezenţă. 

Dirigintele va stabili, impreuna si cu acordul lor, programul activităţilor din 

saptămîna “Şcoala altfel” si îl va supune aprobării conducerii scolii. Programul 

va conţine activităţi ce se vor derula zilnic, de luni până vineri. 

 

PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC 

 

ART. 84 

 Compartimentul secretariat este subordonat directorului scolii. Secretariatul 

funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul scolii şi alte persoane interesate 

potrivit unui program de lucru. 

Programul secretariatului se aprobă de către director si este zilnic 8:00-18:00. 

Secretariatul asigură permanentă pe întreaga perioadă de desfăşurare a orelor. 

Secretarul aduce condica în cancelarie şi o ia la sfârşitul orelor. 



  62  

Secretarul completează fişele matricole, cataloagele de corigenţă şi se ocupă de 

arhivarea tuturor documentelor şcolare. 

În perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se păstrează la secretariat. 

Serviciul de contabilitate este subordonat directorului scolii şi 

răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar-contabile a scolii, în 

conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 

Serviciul de administraţie este subordonat directorului scolii. 

Administratorul răspunde de gestionarea şi intreţinerea bazei materiale a scolii, 

coordonează activitatea personalului administrativ de întreţinere şi curăţenie, 

mecanici, paznici, portari. Personalul nedidactic este normat 8 ore/două 

schimburi. 

 Bibliotecarul este subordonat directorului scolii şi organizează activitatea 

bibliotecii, asigură funcţionarea acesteia şi este interesat de completarea 

raţională a fondului de publicaţii. Bibliotecarul funcţionează conform 

R.O.F.U.I.P. 

Orarul de funcţionare al bibliotecii  se este 08:00-16:00. 

ART. 85 Informaticianul este subordonat directorului şcolii, iar atributiile 

fiecarei functii sunt mentionate in fisele de post aprobate de director. 

ART. 86 Personalul de ingrijire are urmatoarele obligatii: 

va fi prezent pe culoare in timpul pauzelor.  

In timpul orelor vor verifica toaletele pentru a asigura o igiena permanenta. 

In timpul orelor de curs asigura curatenia pe holuri, toaletele elevilor si scarile 

aferente etajelor. 

La terminarea programului vor intra in fiecare sala de curs si vor efectua 

curatenia; 

La intrarea in schimbul de dimineata vor intra in fiecare sala de clasa, vor sterge 

bancile si vor deschide geamurile. 

In timpul orelor vor verifica scarile pentru a se asigura curatenia; 

Din doua in doua ore vor goli cosurile de gunoi din clase 

In timpul fiecarei ore de curs verifica toaletele elevilor 

ART. 87.1 Administratorul de patrimoniu: 

 Va detine o cheie de la toate salile si anexele din scoala pentru interventii in 

caz de urgenta. 

Urmareste activitatea personalului de ingrijire si stadiul lucrarilor de reparatii. 

Pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic concediul de odihna este 

garantat de lege si se acorda in functie de vechime. 

Este interzis accesul in scoala al personalului didactic, didactic auxiliar si 

nedidactic turbulent sau care se afla sub influenta bauturilor alcoolice, cu 

comportament agresiv in vederea pastrarii unei atmosfere corespunzatoare unei 

institutii de invatamant.  
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ART. 87.2 ASIGURAREA CALITĂŢII PROCESULUI INSTRUCTIV- 

EDUCATIV 

Scoala Gimnaziala “Titu Maiorescu” din Bucuresti işi asumă misiunea 

De a asigura un management performant, centrat pe acţiuni inovatoare care să 

asigure: 

• cultivarea la elevi a valorilor şi atitudinilor specifice fiecărui domeniu 

studiat, pentru reuşita lor în plan social şi profesional 

• recunoasterea internationala a scolii prin participarea la proiecte si 

programe educationale la nivel european 

• dezvoltarea unităţii şcolare din punct de vedere structural şi funcţional 

• un proces instructiv-educativ de calitate, competitiv 

• afirmarea profesionala a cadrelor didactice 

• dezvoltarea personalităţii elevilor 

 

a) Obiectivul fundamental al conducerii scolii in domeniul calitatii îl constituie 

implementarea unui sistem de management al calităţii bazat pe o politică, o 

structură organizatorică şi o documentaţie care să permita monitorizarea - 

evaluarea, intervenţia corectivă-preventivă si imbunătăţirea continua a calităţii.  

Pentru aceasta conducerea Scolii Gimnaziale “Titu Maiorescu” Bucuresti: 

•aloca resursele umane si materiale necesare implementarii SMC; 

•numeşte reprezentantul conducerii responsabil de implementarea SMC; 

•analizeaza periodic stadiul implementării şi decide măsurile corective care se 

impun. 

b)Pentru atingerea acestor obiective în Scoala Gimnaziala “Titu Maiorescu” din 

Bucuresti se vor desfăsura următoarele activităţi: 

- Elaborarea şi revizuirea documentelor Sistemului de Management al Calitătii: 

Manualul Calităţii, Proceduri de Sistem, Proceduri Operaţionale şi Proceduri de 

Lucru. 

- Identificarea, definirea şi analiza principalelor funcţiuni şi procese ale unităţii 

de învăţământ pentru determinarea acelora care sunt critice pentru calitatea 

rezultatelor şi asigurarea mijloacelor şi metodelor de ţinere sub control şi 

imbunătăţirea continuă a acestora. 

- Implementarea unui plan de instruire şi introducerea tehnicilor de lucru în 

grup în identificarea problemelor şi căutarea soluţiilor de imbunătăţire a calităţii 

procesului de învătământ, pentru creşterea gradului de implicare a personalului 

din cadrul scolii. 

- Introducerea evaluării periodice a contribuţiei individuale a fiecărui salariat 

pentru intărirea responsabilităţii întregului personal, incepand cu managementul 

scolii. 

 

ART. 87.3 ASIGURAREA SIGURANTEI SI SECURITATII ELEVILOR, 

PERSONALULUI DIDACTIC, AUXILIAR/NEDIDACTIC;  CREAREA 

CLIMATULUI SCOLAR OPTIM 

Asigurarea şi menţinerea securităţii în unitatea şcolară se va realiza prin: 

−Serviciul de pază şi protectie; 
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−Paznicii unităţii de învăţământ; 

−Sistem de supraveghere video pe coridoare, sălile de clasă, curtea şcolii; 

−Comisia de sanatate si securitate în munca. 

- Profesorul de serviciu; 

 

ART. 87.4 Paznicii unităţii de învăţământ au următoarele obligații 

1. Să cunoască locurile, punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului pentru 

a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unităţii păzite;  

2. Să păzească obiectivul, bunurile şi valorile primite în pază şi să asigure 

integritatea acestora;  

3. Să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementarile şi 

procedurile interne ale conducerii;  

4. Să efectueze controlul la intrarea şi iesirea din incintă, a persoanelor, 

mijloacelor de transport, materialelor, documentelor şi altor bunuri;  

5. Sa identifice şi să reţină până la sosirea organelor de poliţie persoanele 

asupra cărora s-au găsit bagaje sau obiecte ce prezintă suspiciuni de a produce 

evenimente deosebite;  

6. Să înştiinţeze de îndată conducerea unităţii despre producerea oricărui 

eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate;  

7. În caz de avarii produse la instalaţii, conducte, reţele electrice sau telefonice 

şi în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă de 

îndată la cunoştinţă celor în drept asemenea evenimente şi să ia primele măsuri 

imediat după constatare;  

8. Să sesizeze poliţia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia 

patrimoniul unităţii;  

9. Portarul va interzice ieşirea elevilor din curtea şcolii în timpul orelor de curs 

şi nu va permite intrarea persoanelor neautorizate în şcoală, decât după 

legitimarea şi inscrierea acestora în Registrul de evidenţă a persoanelor.  

10. Să poarte în timpul serviciului echipamentul din dotare;  

11. Să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici să nu 

consume astfel de băuturi în timpul serviciului;  

12. Să nu absenteze fără motive întemeiate şi fără să anunţe în prealabil 

conducerea unităţii despre aceasta;  

13. Să respecte programul de lucru stabilit; 14. Să execute orice alte sarcini 

suplimentare care i-au fost încredinţate potrivit planului de pază şi fişei 

postului;  

15. Să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu personalul şcolii, cu 

elevii, parinţii, reprezentanţii legali ai acestora;  

16. Îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a 

instituţiei de învăţământ.  

17. În timpul executării serviciului, personalului de pază îi este interzis:  

a. Să doarmă, să vină obosit la serviciu, să primească vizite particulare, să 

folosească mijloace de comunicaţie (telefon, fax) ce aparţin școlii, în scopuri 

personale;  
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b. Să părăsească incinta unităţii de învăţământ fără a fi înlocuit şi fără aprobarea 

conducerii acesteia;  

18. Să respecte normele de protecţia muncii şi PSI.  
 

 

ART. 87.5 PERSONALUL DE CURĂȚENIE. Atribuţii şi obligaţii  

1. Asigură igienizarea întregului local al şcolii (clase, laboratoare, birouri, 

grupuri sanitare, holuri, casa scărilor şi sala de sport);  

2. Răspunde de bunurile din şcoală – individual, raspunde de inventarul de la 

etajul repartizat, iar în cazul deteriorării sau dispariţiei unui bun este obligat să 

anunţe imediat administratorul şcolii;  

3. După fiecare pauză, asigură igienizarea grupurilor sanitare, a holurilor de la 

etajele la care răspunde;  

4. După terminarea curăţeniei la sfârşitul cursurilor, verifică dacă sunt închise 

ferestrele şi robinetele, stinge luminile şi la ora predării schimbului semnalează 

turei lipsurile sau avariile din sectorul de care răspunde;  

5. Participă la curăţenia şcolii, a trotuarului şi, după caz, la îndepărtarea zăpezii;  

6. Nu părăseşte locul de muncă fără acordul administratorului şi directorului de 

serviciu;  

7. Au o comportare civilizată şi un vocabular adecvat muncii cu copiii şi cu 

părinţii acestora;  

8. Este obligatorie purtarea de halate;  

9. Tot personalul de îngrijire are obligaţia de a aduce în termen analizele 

solicitate de DSP, analize pe care le vor preda la cabinetul medical;  

10. Pe perioada pauzelor vor fi prezente pe holuri, supraveghind păstrarea 

bunurilor de care răspund şi elevii;  

11. Păstrează toate cheile pe un panou;  

12. Respectarea programului de lucru;  

13. Îndeplinirea atribuţiilor conform fişei postului;  

14. Respectarea normelor de protecţia muncii şi PSI;  

15. Să prevină împrăştierea cornurilor şi laptelui prin supravegherea elevilor pe 

tot parcursul distribuirii şi consumului acestora, împreună cu profesorii de 

serviciu.  
 

 

ART. 87.61. REGULI ŞCOLARE  

 1.1 Reguli şcolare generale  

 1.1.1 Atât personalul şcolii, cât şi elevii şi parinţii acestora vor contribui la 

asigurarea unui climat şcolar de ordine, de confort şi siguranţa; 

1.1.2 Cladirea şcolii va fi menţinuta în condiţii de curaţenie pentru menţinerea 

sanataţii elevilor; 

1.1.3 Comportamentul elevilor va fi întotdeauna corect, atât în relaţiile cu 

ceilalţi elevi, personalul şcolii şi restul cetaţenilor. În cadrul tuturor activitaţilor 

legate de şcoala, aici fiind incluse şi deplasarea zilnica spre şi dinspre şcoala, se 
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aşteapta din partea elevilor un comportament corespunzator, conştientizând 

faptul ca acest comportament este legat de numele şcolii.  

1.1.4 Elevii se vor asigura ca nu vor crea disconfort pentru locuitorii din zona 

şcolii, nici în pauzele dintre ore şi nici dupa încheierea orelor de curs.  

1.1.5 Deţinerea, pastrarea si/sau utilizarea instrumentelor prin care o alta 

persoana poate fi vatamata, alcool, droguri si/sau brichete este interzisa  în  

şcoala.  

1.1.6 Insultarea şi/sau harţuirea persoanelor este interzisa  în  şcoala.  

1.1.7 Fumatul este interzis în incinta şcolii.  

1.1.8 În interiorul şcolii este interzisa  utilizarea mijloacelor sonore (de 

exemplu, boxă mobilă, tabletă, telefon mobil care sa deranjeze elevii). 

1.1.9 Elevii trebuie sa respecte ţinuta vestimentara propusa/acceptata de şcoala: 

uniforma și ecusonul. 

1.1.10 Elevii trebuie sa cunoasca şi sa respecte regulile şi consecinţele acestora 

în privinţa absenţelor şi întârzierilor.  

1.1.11 Elevii poarta raspunderea pentru bunurile lor pe parcursul întregii zile 

şcolare.  

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

 

1.2 Autoritatea conducerii şcolii  

Conducerea şcolii este autorizata în orice moment sa controleze respectarea 

prevederilor referitoare la interdicţii (controalele se vor realiza de cel puţin 2 

persoane numite de catre conducerea şcolii si, daca este posibil, se vor realiza în 

prezenta elevului în cauza). 

Aceasta poate: 

 1.2.1 Solicita elevilor sa-si goleasca gentile şi hainele, iar atunci când exista 

suspiciuni întemeiate poate recurge la percheziţie.  

1.2.2 Sa controleze obiectele aduse de elevi pentru a constata daca exista 

obiecte interzise, pe baze non-selective, iar acolo unde exista sa controleze 

dulapioarele puse la dispoziţia elevilor în ceea ce priveşte prezenta obiectelor 

interzise. 

1.2.4 Sa decida asupra masurilor disciplinare care trebuie luate împotriva 

elevului în cauza  

1.2.5 Sa ia masurile corespunzatoare şi decizia finala în cazul 

calamitaţilor/incidentelor pentru care nu exista prevederi în regulamentul şcolar. 

1.3 Masuri  

1.31 Daca siguranţa personalului ori a elevilor devine o problema, conducerea 

scolii va transmite aceasta informaţie poliţiei, parinţilor /tutorilor şi 

inspectoratului.  

1.3.2 Şcoala va întocmi rapoarte catre poliţie referitoare la faptele sancţionabile 

şi va oferi şi datele personale ale persoanelor implicate. De asemenea, se va 

raporta la cine şi ce fel de obiecte si/sau bunuri au fost identificate, precum şi 

modul în care şcoala a obţinut posesie asupra acestor bunuri.   
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1.3.3 În cazul posesiunii de arme, droguri, alcool, artificii interzise,  şcoala va 

acţiona conform legilor în vigoare,  va informa politia si, în funcţie de 

circumstanţe va întocmi un raport adresat poliţiei.  

1.3.4 Şcoala informeaza parinţii/tutorii elevilor în cazul în care aceştia au 

încalcat regulamentul şcolar. Părinții au obligația să se prezinte la școală ori de 

câte ori sunt convocați.  

1.3.5 Şcoala asigura gestionarea cazurilor în care exista încalcari ale 

regulamentului intern. 

 

2.1 Masuri disciplinare  

2.1.1 Elevului care nu da curs regulilor aplicabile în şcoala i se pot aplica 

masuri disciplinare. Autoritatea de a aplica o sancţiune elevului revine exclusiv 

conducerii şcolii, profesorilor,  consiliului profesoral al şcolii şi consiliului de 

administaţie al şcolii potrivit prezentului regulament. 

2.1.2 Personalul administrativi ori tehnic nu sunt autorizaţi sa aplice o 

sancţiune, dar au dreptul sa  puna în discuţie comportamentul unui elev. 

2.1.3 Daca un elev este de parere ca a fost sancţionat în mod nedrept, el poate 

înainta aceasta obiecţie pentru luarea unei decizii dirigintelui, conducerii şcolii 

conform procedurii prevazute de rezentul regulament.  

2.1.4 Masuri disciplinare pot fi considerate, printre altele:  

- efectuarea unor teme drept pedeapsa   

- curatarea mizeriei facute  

- munca în folosul comunitaţii şcolare  

2.1.5 În ceea ce priveşte stabilirea unei masuri disciplinare, trebuie  sa  existe o 

relaţie de proporţionalitate între cauza care a dus la stabilirea masurii şi 

severitatea masurii. Evaluarea acesteia ramâne la latitudinea conducerii şcolii. 

 

3.Înregistrarea incidentelor  

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

luate în consideraţie.)  

  

3.1 Vor fi înregistrate toate incidentele care se produc în şcoala ori în 

vecinatatea acesteia. Sunt definite drept incidente: toate comportamentele care 

pot avea urmari juridice penale, aşa  cum se prevede prin codul penal sau care 

aduc prejudicii de orice fel elevilor sau personalului școlii. 

3.2 Pentru fiecare incident se vor menţiona masurile corespunzatoare, precum şi 

sancţiunile.  

3.3 În cazul unor incidente, aşa cum sunt menţionate acestea în articolul 3.1, se 

va realiza şi o raportare, iar informaţii despre elev şi incident vor fi transmise şi 

schimbate între poliţie, jandarmerie şi părinți. 

4. Prevederi legate de ţinuta vestimentara 

Uniforma scolara este obligatorie pentru elevii claselor pregatitoare-VIII. 

Şcoala interzice purtarea anumitor accesorii vestimentare, accesorii pentru 

acoperirea capului, ori bijuterii în timpul orelor de educaţie fizica, de discipline 

tehnice şi de abilitaţi manuale, aşa  dupa cum decide respectivul profesor. Elevii 
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vor respecta în timpul orelor de sport cerinţele de siguranţa care au fost impuse 

de respectivul profesor. Toţi elevii vor participa în mod obligatoriu la orele de 

educaţie fizica. 

5: Intimitaţi indezirabile  

 

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

în conformitate cu normele comportamentale uzuale.  

5.2 Atunci când un elev se simte ameninţat ori harţuit datorita unei limitari a 

intimitaţii sale (din partea colegilor ori a personalului, ori a altor persoane din 

şcoala), pe care elevul o considera indezirabila, acesta se poate adresa 

dirigintelui, psihologului şcolar ori unei alte persoane de încredere din şcoala. 

Numele acestor persoane vor fi publicate în regulamentul de ordine interioara  

al şcolii din fiecare an şcolar.  

5.3 Reglementarea plângerilor este în responsabilitatea conducerii şcolii şi a 

inspectoratului şcolar. 

 

6: Daune  

6.1 Elevii trebuie sa  se comporte de aşa  maniera încât sa  nu produca daune 

bunurilor colegilor lor, cladirii, ori inventarului şcolii şi, pe cale de consecinţa, 

trebuie sa  manipuleze bunurile puse la dispoziţie de catre şcoala cu cea mai 

mare atenţie.  

6.2 Ori de câte ori, împotriva acestor prevederi, se produc daune, elevii trebuie 

sa comunice aceasta nemijlocit conducerii şcolii, diriginţilor, ori 

administratorului şi vor colabora în consecinţa la acţiunile de întocmire a 

raportului, aşa  cum se prevede în cele ce urmeaza.  

6.3 Ori de câte ori şcoala este trasa  la raspundere pentru daune create de elevi, 

persoane care lucreaza în şcoala ori de terţi, dauna este raportata la societatea 

responsabila de asigurarea şcolii.  

6.4 Pentru producerea  de daune ori furtul unor obiecte  etc. în şcoala şi în 

vecinatatea şcolii, şcoala nu poate fi trasa la raspundere, cu excepţia cazului în 

care daunele sunt rezultatul unei cauze care trebuie remediata de şcoala (este 

vorba de bucaţi de pavaj, garduri în stare de degradare, scaune stricate etc.).  

6.5 Şcoala nu este responsabila de daunele create de elevi, incluzându-se aici 

aducere de daune ori pierderea bunurilor aduse de elevi la şcoala (biciclete, 

îmbracaminte, genţi, materiale, telefoane), cu excepţia cazului în care din 

rapoartele poliţiei  rezulta ca şcoala este responsabila.   

8: Accesul vizitatorilor  

8.1 Şcoala permite accesul numai personalului şi elevilor şcolii.  

8.2 Toate persoanele care nu sunt înregistrate ca aparţinând de şcoala, trebuie sa  

se anunţe la poarta.  

8.3 Pentru parinţii elevilor şcolii este, de asemenea, valabila cerinţa de a se 

anunţa la poarta (intrare) în momentul patrunderii în şcoala.  

8.4 Conducerea şcolii poate interzice accesul în şcoala celor care nu si-au 

anunţat prezenta.  
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8.5 Daca siguranţa şcolii este periclitata, ceea ce urmeaza sa  fie apreciat de 

conducerea şcolii, atunci conducerea şcolii poate interzice accesul în interiorul 

şcolii pentru persoanele respective. 

9: Libertatea de exprimare a opiniei  

9.1 Libertatea de exprimare a opiniei prevazuta de Constituţie este respectata de 

toţi cetaţenii. Aceasta nu înseamna ca oricine îşi poate exprima opinia în orice 

circumstanţe şi folosind un limbaj vulgar şi ofensator fara a ţine cont de regulile 

de politeţe.  

9.2 Persoana care se simte ofensata de o alta persoana prin cuvintele, 

comportamentul ori cele scrise de aceasta altei persoane, poate înainta o 

plângere în conformitate cu regulamentul aplicabil de formulare a reclamaţiilor 

în şcoala. 

 

DISPOZIŢII  FINALE 

ART. 88 Regulamentul de ordine interioara se prezinta elevilor, părinţilor şi 

întregului personal al unităţii imediat ce este discutat în Consiliul profesoral și 

aprobat de Consiliul de Administrație. 

ART.89 Necunoaşterea sau ignorarea deliberată a prezentului regulament ca şi a 

tuturor documentelor care reglementează procesul de învăţământ, nu absolvă de 

răspundere şi nu pot fi invocate drept scuză. 

ART. 90 Regulamentul intern va fi multiplicat pentru a putea fi consultat ori de 

câte ori este nevoie. 

ART. 91 La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă 

Regulamentul de Ordine Interioară din anul şcolar anterior. 

ART. 92 Din prezentul regulament fac parte integrantă următoarele anexe :  

Regulamentul de Organizare şi funcţionare al Consiliului elevilor 

Regulamentul de Organizare şi funcţionare al Consiliului Reprezentativ al 

Parintilor 

Ordinul MECI 5132/10/09/2009 privind activităţile specifice funcţiei de 

diriginte 

ROFUIP – 2016 cu modificarile ulterioare 

LEN; 

Art. 93 Actualul regulament a fost intocmit cu consultarea liderilor sindicali ale 

organizatiilor sindicale din unitate. 

Art.94. Necunoaşterea sau ignorarea deliberata a prezentului regulament ca şi a 

tuturor documentelor care reglementeaza procesul de învaţamânt, nu absolva de 

raspundere şi nu pot fi invocate drept scuza. 

Art.95 Regulamentul de Ordine Interioara va fi multiplicat pentru a putea fi 

consultat ori de câte ori este nevoie. 

ART.96 La data intrarii în vigoare a prezentului regulament se abroga orice 

dispozitie anterioara. 
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REGULAMENT INTERN PRIVIND DREPTURILE SI OBLIGATIILE 

ANGAJATORULUI SI ALE ANGAJATILOR CONFORM  

LEGII 53/2003/ CODUL MUNCII, LEGII EDUCATIEI NATIONALE 

NR.1/2011 SI CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA 

 

 

CUPRINS: 

 

 

DISPOZITII GENERALE 

 

DREPTURILE SI OBLIGATIILE UNITATII SI ALE SALARIATILOR  

 

 

REGULI DE DISCIPLINA A MUNCII IN CADRUL UNITATII DE 

INVATAMANT 

 

MODALITATI DE APLICARE A ALTOR DISPOZITII LEGALE SAU 

CONTRACTUALE 

 

ABATERILE DISCIPLINARE SI SANCTIUNILE APLICABILE 

 

PROTECTIA, IGIENA SI SECURITATEA IN MUNCA 

 

REGULI PENTRU SITUATII SPECIALE 

 

PRINCIPII DE NEDISCRIMINARE SI RESPECTARE A DEMNITATII 

SALARIATILOR UNITATII DE INVATAMANT 

 

PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR SAU RECLAMATIILOR 

INDIVIDUALE ALE SALARIATILOR  

 

CRITERIILE SI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALA  A 

SALARIATILOR 

 

DISPOZITII FINALE 

 

 

I. DISPOZITII GENERALE  

 

Art. 1  

Prezentul regulament este elaborat in scopul stabilirii la nivelul angajatorului a 

regulilor privind protectia, igiena si securitatea in munca, drepturile si 

obligatiile angajatorului si ale salariatilor, procedura de solutionare a cererilor 
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sau reclamatiilor individuale ale salariatilor, regulile concrete privind disciplina 

muncii in unitate, abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile si a 

modalitatilor de aplicare a dispozitiilor legale sau contractuale specifice. 

 

Art. 2 Prezentul Regulament Intern este emis cu respectarea principiului 

nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii, in 

temeiul dispozitiilor art. 241-246 din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, 

republicat. 

 

 Art. 3 

Scopul prezentului Regulament Intern este acela de a asigura functionarea 

unitatii in conditiile unui climat intern judicios, corect, demn si placut, propice 

inaltei performante institutionale si individuale a angajatilor si elevilor. 

 

 Art. 4 

(1) Prevederile prezentului Regulament se aplica tuturor salariatilor unitatii de 

invatamant (denumita in continuare „unitatea”), indiferent de forma si durata 

contractului individual de munca, de categoria de salariati in care se incadreaza, 

de functia pe care o detin sau de pozitia ierarhica ocupata, respectiv: 

 * personal didactic (de predare, de conducere); 

 * personal didactic auxiliar, definit de prevederile Legii nr. 1/2011 – 

Legea invatamantului; 

 * personal nedidactic. 

 (2) Salariatii unitatii delegati/detasati la alte institutii sunt obligati sa 

respecte, pe langa regulile de comportare si de disciplina a muncii din prezentul 

Regulament Intern, si pe cele prevazute in Regulamentul unitatii la care sunt 

delegati/detasati. 

 (3) Salariatii delegati/detasati ai unei alte institutii sunt obligati sa 

respecte atat normele prevazute in Regulamentul Intern al unitatii care a dispus 

delegarea/detasarea, cat si dispozitiile prezentului Regulament Intern. 

  

Art. 5 

 Toate categoriile de salariati isi vor desfasura activitatea in cadrul unitatii 

in baza unor contracte, conventii sau acorduri, dupa caz, in acord cu legislatia in 

vigoare si cu reglementarile interne ale unitatii. 

 

 

 

II. DREPTURILE SI OBLIGATIILE UNITATII SI ALE SALARIATILOR SAI 

 

A. Drepturile si obligatiile salariatilor unitatii 

 

Art. 6 

Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi: 

a) dreptul la salarizare pentru munca depusa; 
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b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal; 

c) dreptul la concediu de odihna anual; 

d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament; 

e) dreptul la sanatate si securitate in munca; 

f) dreptul la acces la formare profesionala. 

 

Art. 7 

Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii: 

a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplinii 

atributiile ce ii revin conform fisei postului; 

b) obligatia de a respecta disciplina muncii; 

c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu; 

d) obligatia de a respecta masurile de sanatate si securitate a muncii in unitate; 

e) obligatia de a respecta secretul de serviciu; 

 

B. Drepturile si obligatiile unitatii (angajatorului) 

      

Art. 8 

Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi: 

a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva  legalitatii 

lor; 

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

c) sa constate savirsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile 

corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca si regulamentului 

intern; 

d) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala ale salariatului. 

 

       Art. 9 

Angajatorului, ii revin, in principal, urmatoarele obligatii: 

a) sa inmaneze un exemplar din contractul individual de munca, anterior 

inceperii activitatii; 

b) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg  din contractele  individuale 

de munca, din contractul colectiv de munca si din lege; 

c) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la 

elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca; 

d) sa elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a 

solicitantului, respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, 

salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate; 

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

Art. 10 

Obligatiile si drepturile partilor pe durata executarii contractului individual de 

munca   pot fi stabilite si prin clauze specifice, astfel: 

clauza cu privire la formarea profesionala; 

clauza de neconcurenta; 

clauza de mobilitate; 
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clauza de confidentialitate; 

clauza de stabilitate. 

             

            Art. 11 

 

            (1) Personalul didactic din cadrul unitatii are drepturi si obligatii care 

decurg din legislatia in vigoare, din prevederile contractului colectiv de munca, 

precum si din prezentul Regulament intern. 

(2) Personalul didactic are obligatii si raspunderi de natura profesionala, 

materiala si morala care garanteaza realizarea procesului instructiv-educativ, 

conform legii. 

   

 

  III. REGULI DE DISCIPLINA A MUNCII IN CADRUL UNITATII 

 

Art. 12 

Salariatul are urmatoarele obligatii de disciplina a muncii: 

a. sa semneze condica de prezenta, la prezentarea la unitate. 

b. sa respecte regulile interne de acces si de plecare din unitate.; 

c. sa respecte programul de lucru stabilit prin prezentul Regulament Intern;  

d. in timpul lucrului sa nu paraseasca locul sau de munca, decat daca acest lucru 

este permis de sarcinile care-i sunt atribuite si/sau de dispozitia conducatorului 

direct al locului de munca, cu exceptia situatiilor de pericol iminent; 

e. sa utilizeze complet timpul de munca pentru realizarea sarcinilor de serviciu 

prevazute in fisa postului sau care i-au fost incredintate de conducatorul sau 

direct conform legii; 

f. personalul didactic are obligatia sa se prezinte la punctul de lucru cu minim  

15 minute inainte de inceperea efectiva a  activitatii didactice desfasurate cu 

copiii, pentru a avea timpul  necesar pregatirii pentru activitatea specifica . 

 

g. sa folosesca un limbaj si o atitudine civilizata cu colegii sai de munca, cu 

subalternii si cu personalul de conducere al unitatii; orice disputa de natura 

personala pe teritoriul unitatii si in timpul programului normal de lucru este 

interzisa si constituie abatere disciplinara; 

h. sa aplice normele legale de securitate si sanatate in munca si de prevenire si 

stingere a incendiilor; sa anunte imediat orice situatie care poate pune in pericol 

locul sau de munca sau orice situatie de pericol iminent; 

i. sa participe la intruirea introductiv-generala, la locul de munca si periodica de 

protectie a muncii si P.S.I.; 

j. sa nu absenteze nemotivat de la serviciu; orice absenta nemotivata constituie 

abatere disciplinara, cu toate consecintele care decurg din prezentul Regulament 

intern și din Codul Muncii; 

k. sa anunte, in maximum 48 de ore, situatia de boala si obtinerea certificatului 

medical legal, in situatie contrara fiind absent nemotivat, actele medicale 

nefiind luate in considerare; in cazuri temeinic justificate legate de 
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imposibilitatea salariatului de a anunta situatia dificila din punct de vedere 

medical in care se afla aceasta regula nu se aplica; 

l. sa-si efectueze verificarea medicala la angajare si periodica, pe durata 

executarii contractului individual de munca; 

m. sa anunte Compartimentul Secretariat despre orice modificare a datelor 

personale intervenita, pentru o corecta preluare in sistemul informatic al 

asigurarilor sociale obligatorii si de impozitare a veniturilor, precum si pentru o 

evidenta corecta la nivelul angajatorului; 

n. sa participe, in caz de calamitate, la salvarea si punerea la adapost a bunurilor 

unitatii, in conformitate cu planurile de evacuare aprobate de conducerea scolii.; 

o. sa respecte orice alte masuri luate de conducerea unitatii, care vizeaza 

imbunatatirea conditiilor de securitate si sanatate in munca si de dezvoltare a 

capacitatilor tehnice ale locului sau de munca; 

 

Art. 13 

Salariatilor unitatii le este interzis: 

a. sa consume bauturi alcoolice in timpul prezentei in spatiile si pe teritoriul 

unitatii sau sa se prezinte la programul de lucru in stare de ebrietate; 

b. sa presteze munci contrare recomandarilor medicale; 

c. sa adreseze injurii sau jigniri celorlalti salariati sau sefilor pe linie ierarhica; sa 

adreseze injurii sau jigniri elevilor si/sau vizitatorilor unitatii; sa vorbeasca pe un 

ton ridicat cu ceilalti salariati, cu conducerea unitatii sau cu  copiii scolarizati in 

unitatea de invatamant , cu parintii acestora , precum si cu orice alte persoane cu 

care intra in contact in incinta unitatii ; 

d. sa comita acte imorale, violente sau degradante;  

e. sa introduca materiale toxice sau inflamabile, cu exceptia materialelor de acest 

gen aprovizionate, depozitate si utilizate corespunzator de catre unitate, in scopul 

acoperirii nevoilor curente ale acesteia, dupa caz; 

f. sa introduca si sa consume substante stupefiante; 

sa introduca, sa raspandeasca sau sa afiseze manifeste de orice fel in incinta 

unitatii; 

g. sa desfasoare in incinta unitatii activitati politice de orice fel ; 

h. sa efectueze in incinta unitatii si/sau la locul sau de munca/postul sau de lucru, 

alte lucrari sau sa presteze alte activitati decat cele care constituie obligatii de 

serviciu;  

i. sa foloseasca mijloacele de comunicatie (telefon, fax etc), cat si cele de birotica 

in alte scopuri decat cele care privesc operatiile si interesele unitatii, dupa caz;  

j. sa foloseasca telefonul mobil  in timpul orelor de curs. 

k.sa primeasca de la o institutie, client sau terta persoana fizica sau juridica cu 

care unitatea intretine relatii contractuale si cu care salariatul intra in contact 

datorita sarcinilor de serviciu, vreo indemnizatie, orice cadou sau orice alt avantaj; 

tentativa este considerata, de asemenea, o incalcare a interdictiei; 

sa utilizeze orice element al patrimoniului unitatii in interes personal, fara acordul 

prealabil al conducerii; 

l. sa comita orice alte fapte interzise de prevederile legale in vigoare; 
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m. sa reprezinte unitatea in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice, fara a 

avea imputernicire scrisa prealabila; 

n. sa foloseasca informatiile de care au luat cunostinta pentru obtinerea de 

avantaje personale.  

o. sa presteze activitate de pregatire particulara pentru elevii scolii in unitate. 

  

  

 IV. MODALITATI DE APLICARE A ALTOR DISPOZITII LEGALE  SAU    

CONTRACTUALE SPECIFICE 

            

Timpul de munca si timpul de odihna 

  

 Art. 14 

 (1) Pentru salariatii angajati cu norma intreaga durata normala a timpului 

de munca este de 8 ore pe zi si 40 ore pe saptamana, realizate in sapatamana de 

lucru de 5 zile. 

    

 * personal didactic auxiliar si nedidactic: 

      - secretar șef, administrator de patrimoniu, administrator financiar  -  

program de 8 ore/zi, timp de 5 zile pe saptamana, cu doua zile de repaus 

(sambata si duminica), intr-un singur schimb de lucru intre orele 08,00 – 16,00 

sau potrivit hotararilor conducerii, unitatii atunci cand e cazul; secretar 10.00-

18,00. 

- ingrijitor,  muncitor etc. – program de 8 ore/zi, timp de 5 zile pe saptamana, 

cu doua zile repaus (sambata si duminica), în două schimburi de lucru intre 

orele 6.30- 14.30 și 11,00-19,00 sau potrivit hotararilor conducerii, unitatii 

atunci cand e cazul. 

- paznic - program de 12 ore/zi, avand 24 ore libere sau potrivit hotararilor 

conducerii, unitatii atunci cand e cazul. 

- bibliotecar - -  program de 8 ore/zi, timp de 5 zile pe saptamana, cu doua zile 

de repaus (sambata si duminica), intr-un singur schimb de lucru intre orele 

08,00 – 16,00 sau potrivit hotararilor conducerii, unitatii atunci cand e cazul. 

-informatician- -  program de 8 ore/zi, timp de 5 zile pe saptamana, cu doua zile 

de repaus (sambata si duminica), intr-un singur schimb de lucru intre orele 

08,00 – 16,00 sau potrivit hotararilor conducerii, unitatii atunci cand e cazul sau 

program modificat la cerere. 

- pedagog scolar -  program de 8 ore/zi, timp de 5 zile pe saptamana, cu doua 

zile de repaus (sambata si duminica), intr-un singur schimb de lucru intre orele 

10,00 – 18,00 sau potrivit hotararilor conducerii unitatii atunci cand e cazul. 

 

Art. 15 

(1) Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 8 ore pe zi, 

respectiv 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare, calculate pentru 

o perioada de maxim o luna de zile. 
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(2) Prin exceptie, durata timpului de munca va putea fi prelungita peste 8 ore pe 

zi si peste 48 de ore pe saptamana, care include si orele suplimentare, cu 

conditia ca media orelor de munca calculata la o perioada de referinta de 6 luni 

sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana. La stabilirea perioadelor de referinta 

prevazute mai sus nu se iau in calcul durata concediului de odihna anual si 

situatiile de suspendare a contractului individual de munca. 

(3) Exceptie de la prevederile alin. (1) si (2) face personalul didactic care are 

norma de baza in unitate si desfasoara activitate, conform legii, si in regim de 

„plata cu ora”. 

(4) Orele suplimentare prestate in conditiile alin. (1) de catre personalul didactic 

auxiliar si nedidactic, se compenseaza conform contractului colectiv de munca 

aplicabil sau se platesc conform legii. 

(5) Munca suplimentara nu poate fi efectuata fara acordul salariatului, cu 

exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate 

prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor unui accident. 

 

Art. 16 

Zilele de sarbatoare legala, in care nu se lucreaza, sunt prevazute in Legea nr. 

53/2003, in alte acte normative sau administrative cu caracter normativ si 

contractul colectiv de munca. 

(Art 17 In cazul in care, din motive justificate, nu se acorda zile libere, activitatea 

prestata se compenseaza conform contractului colectiv de munca aplicabil sau 

se plateste conform legii. 

 

Art. 18 

(1) In cazul unor evenimente familiale deosebite, salariatii au dreptul la zile 

libere platite, care nu se includ in durata concediului de odihna, in conditiile 

prevazute in legislatia specifica. 

(2) Cererile pentru acordarea de zile libere platite vor fi insotite de acte si 

documente care sa certifice dreptul de a beneficia de acestea. Pentru zilele 

libere platite acordate pentru casatoria salariatului si casatoria unui copil, 

cererile se prezinta cu cel putin 15 zile calendaristice anterior efectuarii. 

 

Art. 19 

Evidenta prezentei la serviciu se tine pe baza condicii de prezenta, in care 

personalul va semna zilnic. 

 

Art. 20 

(1) Evidenta prezentei la serviciu se intocmeste pe foaia colectiva de prezenta, 

pe baza insemnarilor din condica de prezenta, de catre sefii de compartimente 

sau de persoana desemnata prin hotarare a consiliului de administratie si se 

depune la registratura unitatii, catre Departamentul Resurse Umane (Secretariat) 

pana la data de 5 ale lunii urmatoare. 
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B. Concediile 

   

Art. 21 

(1) Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor; 

acesta nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari. 

(2) Perioada de efectuare a concediului de odihna pentru personalul didactic de 

predare se stabileste de catre consiliul de administratie, cu consultarea 

reprezentantilor organizatiilor sindicale/salariatilor, in functie de interesul 

unitatii si al salariatului in cauza, pana la data de 30 octombrie, pentru anul 

scolar in curs. Pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic, perioada de 

efectuare a concediului se stabileste pana la data de 15 decembrie, pentru anul 

calendaristic urmator. 

(3) Pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic, in cazul in care programarea 

concediilor de odihna se face fractionat, angajatorul este obligat sa stabileasca 

programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel 

putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt. 

(4) Durata concediului de odihna de care beneficiaza salariatii unitatii este 

prevazuta in contractul colectiv de munca, in contractul individual de munca si se 

acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. 

(5) Sarbatorile legale in care nu se lucreaza, precum si zilele libere platite 

stabilite prin contractul colectiv de munca nu sunt incluse in durata concediului 

de odihna anual.  

 

Art. 22 

(1) Salariatul este obligat sa efectueze in natura concediul de odihna in perioada 

in care a fost programat, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege sau 

atunci cand, din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat. 

(2) Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o 

indemnizatie de concediu stabilita conform legii si contractului colectiv de 

munca. 

          (4) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu 

cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu. 

  

Art. 23 

(1) Concediul de odihna poate fi intrerupt, la cererea salariatului, pentru motive 

obiective. 

           (2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna in caz 

de forta majora sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la 

locul de munca. In acest caz angajatorul are obligatia de a suporta toate 

cheltuielile salariatului si ale familiei sale, necesare in vederea revenirii la locul 

de munca, precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a 

intreruperii concediului de odihna. 

(3) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an, respectiv an scolar. 

(4) Prin exceptie, efectuarea concediului de odihna in anul urmator este permisa 

numai in cazurile prevazute de lege. 
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(5) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in 

cazul incetarii contractului individual de munca, proportional cu perioada efectiv 

lucrata. 

(6) Incapacitatea temporara de munca suspenda efectuarea concediului de odihna 

anual.  

  

 Art. 24 

 (1) Salariatii au dreptul la intreruperea activitatii, cu rezervarea postului sau 

a catedrei pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 (doi) ani. 

Concediul poate fi acordat numai unuia dintre parinti sau sustinatorii legali. 

 (2) Cererea va preciza in mod expres obligatia ca salariatul / salariata sa 

comunice in scris reluarea activitatii, anterior datei limita, cu un preaviz de cel 

putin 20 de zile lucratoare.  

  

 Art. 25   

 (1) Salariatii unitatii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de concedii pentru 

formarea profesionala, in conditiile prevazute de lege si contractul colectiv de 

munca. 

 (2) Cererea de concediu pentru formare profesionala trebuie sa fie 

inaintata angajatorului cu cel putin o luna inainte de efectuarea acestuia si 

trebuie sa precizeze data de incepere a stagiului de formare profesionala, 

domeniul si durata acestuia, precum si denumirea institutiei de formare 

profesionala. 

 (3) Efectuarea concediului pentru formare profesionala se poate realiza si 

fractionat in cursul unui an calendaristic, pentru sustinerea examenelor de 

absolvire a unor forme de invatamant sau pentru sustinerea examenelor de 

promovare in anul urmator in cadrul institutiilor de invatamant superior, cu 

respectarea conditiilor stabilite la alin. (2). 

 (2) Concediile fara plata pot fi acordate si pentru rezolvarea unor probleme 

personale, cu respectarea dispozitiilor legii si contractului colectiv de munca, 

avandu-se in vedere atat interesele salariatului, cat si buna desfasurare a activitatii 

unitatii. 

  

 Art. 26 

 Secretariatul are obligatia sa ia masuri pentru organizarea si tinerea 

evidentei privind concediile de odihna anuale, concediile pentru incapacitate 

temporara de munca (medicale), concediile fara plata, orele prestate peste 

programul normal de lucru, orele de noapte, absentele, intarzierile de la program, 

invoirile si orice alte aspecte care privesc timpul de lucru al salariatilorn facand 

aceste mentiuni in statele personale de serviciu ale salariatilor. 
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C. Salarizarea 

  

Art. 27 

(1) Pentru munca prestata in baza contractului individual de munca fiecare 

salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani, in moneda nationala. 

(2) In cadrul unitatii salariul se stabileste conform prevederilor legale aplicabile. 

(3) Plata salariului se efectueaza periodic, prin virament bancar pe card, la data 

de14 ale lunii pentru pentru luna anterioara. 

 (5) Salariatii beneficiaza si de drepturi salariale suplimentare, conform 

contractului colectiv de munca . 

 

V. ABATERILE  DISCIPLINARE SI SANCTIUNILE APLICABILE 

    

Art. 28 

Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca – inclusiv cu conduita la 

locul de munca – ce consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie 

sau din culpa de catre un salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, 

regulamentul de organizare si functionare a scolii, regulamentul Intern, alte 

reglementari interne ale unitatii, contractul individual de munca, contractul 

colectiv de munca, ordinele sau dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici. 

Pentru personalul didactic de predare si personalul didactic de conducere, 

abaterea disciplinara este definita conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011. 

 

Art. 29 

Constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza dupa criteriile si procedura 

stabilite de legislatia in vigoare si Regulamentul Intern urmatoarele fapte: 

incetarea nejustificata a lucrului; 

scoaterea de bunuri materiale aflate in patrimoniul unitatii, fara forme legale, 

instrainarea acestora sau utilizarea lor in scopuri personale; 

intarzierea nejustificata in efectuarea lucrarilor; 

transmiterea catre persoane fizice sau juridice a unor date sau informatii care nu 

sunt de interes public si nu au legatura cu respectivele persoane; 

desfasurarea de activitati ca salariati, administratori sau prestatori de servicii la 

alte persoane fizice sau juridice in timpul programului de lucru; 

oferirea si/sau solicitarea/primirea de foloase necuvenite, in legatura cu calitatea 

de salariat al unitatii.; 

traficul de influenta; 

abuzul de drept; 

efectuarea, in timpul programului de lucru, a unor lucrari care nu au legatura cu 

obligatiile de serviciu; 

nerespectarea, in exercitarea atributiilor de serviciu, a terrmenelor de 

solutionare a petitiilor; 

interventiile pentru rezolvarea unor petitii in afara cadrului legal; 

nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 7 lit a) – e), art. 12 lit. a) – q) si art. 

13 lit. a) – p). 
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Faptele enumerate la alin. (1) au caracter exemplificativ, si nu limitativ. 

  

 Art. 30 

 (1) Sanctiunile disciplinare care pot fi aplicate salariatilor in raport cu 

gravitatea faptelor savarsite sunt: 

 A. Pentru personalul didactic si personalul didactic de conducere: 

 a) observatie scrisa; 

 b) avertisment; 

 c) diminuarea salariului de baza cu pana la 15% pe o perioada de 1 – 6 

luni; 

 d) suspendarea, pe o perioada de pana la 3 ani, a dreptului de inscriere la 

un concurs pentru ocuparea unei functii didactice sau pentru obtinerea gradelor 

didactice ori a unei functii de conducere, indrumare si control; 

 e) destituirea din functia de conducere; 

 f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. 

  

B. Pentru personalul didactic auxiliar si personalul nedidactic: 

a) avertismentul scris; 

b) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in 

care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile. 

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

d) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere 

pe o perioada de 1 – 3 luni cu 5 – 10%; 

e) desfacerea disciplinara a contractului de munca. 

(2) Procedura aplicarii sanctiunilor disciplinare este cea prevazuta de legislatia 

in vigoare, respectiv Codul muncii si Legea educatiei nationale. 

 (3) Cercetarea presupuselor abateri disciplinare savarsite de personalul 

didactic auxiliar si nedidactic se efectueaza de o comisie desemnata de 

Consiliul de Administratie, constituita din 3-5 persoane cu functia cel putin 

egala cu a celui cercetat, dintre care una este reprezentantul organizatiei 

sindicale/ reprezentantul salariatilor. 

 (4) Cercetarea abaterilor disciplinare savarsite de personalul didactic si 

personalul didactic de conducere se efectueaza in conformitate cu metodologia 

prevazuta. 

 

 

 

VI. PROTECTIA, IGIENA SI SECURITATEA IN MUNCA 

  

Art. 31 

(1) Unitatea se obliga sa ia toate masurile necesare pentru protejarea vietii si 

sanatatii salariatilor in toate aspectele legate de munca. 

(2) Masurile privind securitatea si sanatatea in munca nu creaza obligatii 

financiare pentru angajati. 

I 
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A. Informarea salariatilor privind protectia, igiena si securitatea in munca 

  

Art. 32 

(1Unitatea asigura conditii pentru instruirea personalului in domeniul securitatii 

si sanatatii in munca, urmarind insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor 

de securitate si sanatate in munca, activitate realizata prin instruirea in domeniul 

securitatii si sanatatii in munca care cuprinde trei faze: 

- instruirea introductiv-generala; 

- la locul de munca; 

- instruirea periodica. 

(2) Instruirea introductiv-generala se efectueaza de catre persoana desemnata cu 

atributii si responsabilitati in domeniul securitatii si sanatatii in munca a 

urmatorilor: 

noilor incadrati in munca (inclusiv studentii, elevii in perioada efectuarii 

stagiului de practica, precum si ucenicii si alti participanti la procesul de 

munca); 

salariatilor detasati de la o unitate la alta; 

salariatilor delegati de la o unitate la alta; 

salariatilor pusi la dispozitie de catre un agent de munca temporar. 

Instruirea la locul de munca – se face de catre conducatorul locului de munca, 

dupa instruirea introductiv-generala si are ca scop prezentarea riscurilor pentru 

securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si 

protectie specifice locului de munca unde a fost repartizat salariatul respectiv.  

(3)  Instruirea periodica – se face intregului personal, prin firmă specializată si 

are drept scop reimprospatarea si actualizarea cunostintelor in domeniul 

securitatii si sanatatii in munca.  Aceasta se efectueaza periodic, la intervale 

stabilite prin hotarare a Consiliului de Administratie si suplimentar instruirii 

periodice programate, in urmatoarele situatii: 

a)  cand un salariat a lipsit mai mult de 30 de zile lucratoare de la locul sau de  

munca; 

b)  cand au aparut modificari ale prevederilor de securitate si sanatate in munca 

     privind activitati specifice locului de munca sau ale instructiunilor proprii de 

     securitate a muncii; 

c)  la reluarea activitatii dupa accident de munca; 

d)  la executarea unor lucrari speciale.  

  

B. Obligatiile unitatii 

  

Art. 33 

(1) In cadrul responsabilitatilor sale, unitatea in calitatea sa de angajator, are 

obligatia sa ia toate masurile necesare pentru: 

a) asigurarea securitatii si protectia sanatatii salariatilor; 

b) prevenirea riscurilor profesionale; 

c) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si 

sanatatii in munca. 
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(2) Tinand seama de natura activitatilor unitatea are urmatoarele obligatii: 

a)sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea salariatilor, evaluare in 

urma careia, daca este necesar, sa asigure imbunatatirea nivelului securitatii si 

al protectiei salariatilor; 

b) sa ia in considerare capacitatile salariatului in ceea ce priveste securitatea si 

sanatatea in munca atunci cand ii incredinteaza sarcini; 

c) sa asigure conditiile optime pentru acordarea primului ajutor in caz de 

accidente de munca, pentru crearea conditiilor de preintampinare a incendiilor, 

precum si de evacuare a salariatilor in situatii speciale si in caz de pericol 

iminent; 

d) sa intocmeasca un plan de prevenire si protectie compus din masuri tehnice, 

sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor; 

sa angajeze numai persoane care, in urma examenului medical si, dupa caz, 

testarii psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza 

sa o execute; 

sa prevada in contractul individual de munca al salariatilor materialele igienico-

sanitare care se acorda; 

sa asigure echipamente de munca fara pericol pentru securitatea si sanatatea 

salariatilor. 

 

C.Obligatiile salariatilor 

 

Art. 34 

Salariatii  au urmatoarele obligatii:  

a) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii 

si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora; 

b) sa utilizeze corect aparatura, uneltele, mijloacele de transport; 

c) sa comunice imediat conducerii sau responsabilului cu activitatea de 

prevenire si protectie orice situatie de munca despre care au motive intemeiate 

sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea salariatilor, precum si 

orice deficienta a sistemelor de protectie; 

d) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca accidentele de munca 

suferite de propria persoana si de alte persoane participante la procesul de 

munca; 

e) sa coopereze cu conducerea sau cu lucratorul desemnat cu activitatea de 

prevenire si protectie, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea 

oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii 

sanitari pentru protectia sanatatii si securitatii salariatilor; 

f) sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui 

accident si sa il informeze de indata pe conducatorul locului de munca. 
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D. Organizarea activitatii de securitate si sanatate in munca in cadrul unitatii 

  

Art. 35 

 (1) Unitatea poate organiza activitatea de securitate si sanatate a muncii 

atat cu personal propriu, prin desemnarea unor lucratori cu activitatea de 

prevenire si protectie, cat si cu serviciul extern de prevenire si protectie.  

 (2)  Lucratorul desemnat cu activitatea de prevenire si protectie se 

stabileste prin decizie interna emisa de directorul unitatii. 

 (3) Comitetul de securitate si sanatate in munca are drept scop asigurarea 

implicarii salariatilor la elaborarea si aplicarea deciziiilor in domeniul protectiei 

muncii, organizarea,functionarea si  atributiile acestuia fiind stabilite prin 

regulament propriu.  

    

E. Serviciul medical de medicina muncii 

  

Art. 36 

(1) Prestarea servicilor medicale de medicina muncii se realizeaza la nivelul 

unitatii prin intermediul unui cabinet specializat pe baza de contract, prin care 

se asigura urmatoarele: 

a) angajarea personalului se face numai dupa efectuarea unui examen medical 

prealabil, cu confirmarea scrisa a medicului de medicina muncii ca locul de 

munca sau meseria propusa nu este contraindicata din punct de vedere al 

sanatatii viitorului salariat; unitatea  are obligatia de a completa fisa de 

solicitare a examenului medical la angajare si fisa de expunere la riscuri 

profesionale, datele privind profesia si locul de munca in care urmeaza sa 

lucreze candidatul, un extras (copie) a carnetului sau de munca si, dupa caz, o 

copie a dosarului sau medical de la locul anterior de munca al acestuia;  

medicul de medicina muncii completeaza fisa de aptitudine, cu concluzia 

examenului medical la angajare (apt, apt conditionat, inapt temporar sau inapt 

pentru locul de munca respectiv); 

b) programarea, cu acordul personalului medical, a controlului medical periodic 

al salariatilor o data pe an si urmarirea efectuarii integrale a acestuia;  

c) respectarea recomandarilor medicale rezultate in urma examenelor medicale 

la angajare, a controalelor medicale de adaptare si periodice si a examenului 

medical la reluarea activitatii. 

(2) Medicul de medicina muncii este obligat sa prezinte CSSM al unitatii 

rapoarte scrise cu privire la starea de sanatate a salariatilor in relatie cu 

conditiile de munca si riscurile profesionale, la actiunile intreprinse si eficienta 

acestora. 
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 F.  Metode si mijloace de instruire 

  

Art. 37 

Unitatea are obligatia, conform legii, sa asigure organizarea unei activitati 

permanente de  informare in domeniul protectiei muncii, utilizand formele si 

mijloacele cu continut specific: afise, pliante, cataloage, brosuri, carti, precizari  

etc. 

 

 G. Materiale igienico-sanitare 

   

Art. 38 

Materialele igienico-sanitare se acorda obligatoriu si gratuit salariatilor, in 

scopul asigurarii igienei si protectiei personale, in completarea masurilor 

generale luate pentru prevenirea unor imbolnaviri profesionale. Trusele sanitare 

de prim ajutor medical constituie materiale igienico-sanitare. La stabilirea 

cantitatilor si periodicitatea acordarii acestora se tine cont de recomandarile 

medicului de medicina muncii. 

    

H. Instructiuni proprii de traseu la/de la loc de munca/domiciliu 

  

Art. 39 

In timpul deplasarii pe traseul normal de acasa la serviciu si de la serviciu 

acasa, in perioada de timp normala de deplasare, salariatii sunt obligati sa 

respecte urmatoarele reguli: 

sa circule numai pe trotuare, iar in lipsa acestora, pe potecile laterale ale 

drumurilor publice; 

sa circule numai pe partea stanga a drumurilor publice, daca acestea nu au 

trotuare sau poteci; 

sa traverseze drumurile publice prin locurile unde sunt indicatoare sau marcaje 

pentru trecerea pietonilor, iar acolo unde asemenea indicatoare sau marcaje 

lipsesc, pe la coltul strazilor, dupa ce s-au asigurat ca nu exista vreun pericol; 

traversarea drumurilor publice se face perpendicular pe axa acestora; 

sa nu urce, sa nu coboare si sa nu deschida usile autovehiculului de transport in 

comun in timpul mersului; 

sa nu calatoreasca pe scarile sau partile laterale ale caroseriei tramvaielor, 

troleibuzelor, autobuzelor sau altor mijloace de transport ori stand in picioare in 

caroseria autocamioanelor sau remorcilor; 

sa nu distraga, prin discutii, atentia conducatorilor autovehiculelor de transport 

in comun; 

sa foloseasca numai acele culoare si scari rulante de acces la peroanele 

amenajate pentru urcare/coborare in mijloacele de transport subteran (metrou) 

sau de suprafata (metrou usor); calatorii nu vor urca sau cobori din ramele 

acestor mijloace de transport dupa ce a fost comunicata comanda de inchidere a 

usilor de acces ale garniturii respective; 
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sa respecte toate indicatiile de utilizare ale ascensoarelor cladirilor in care 

locuiesc pe timpul deplasarii la / de la locul de munca; 

la deplasarea la/de la loc de munca/domiciliu cu autovehiculul proprietate 

personala sa respecte legislatia specifica circulatiei pe drumurile publice, astfel 

incat sa protejeze propria persoana si pe ceilalti participanti la traficul auto. 

 

 

VII.  REGULI PENTRU SITUATII SPECIALE 

 

A. Reguli pentru sezonul rece 

 

Art. 40 

Inainte de inceperea sezonului rece se vor lua urmatoarele masuri, raspunzator 

de executarea acestora fiind Compartimentul Administrativ: 

vor fi verificate instalatiile de incalzire, centralele termice, conductele, corpurile 

si elementele de incalzire si, dupa caz, vor fi inalaturate defectiunile constatate; 

vor fi protejate componentele instalatiei de stingere cu apa (hidranti); 

se vor asigura unelte si accesorii pentru deszapezirea cailor de acces, de 

evacuare si interventie. 

 

Art. 41 

Daca temperaturile scad sub – 20 grade Celsius pe o perioada de cel putin 2 zile 

lucratoare, consecutive, corelate cu conditii de vant intens, se vor lua 

urmatoarele masuri pentru ameliorarea conditiilor de munca: 

distribuirea de ceai fierbinte in cantitate de 0,5 l/persoana/zi; 

asigurarea climatului corespunzator in birouri, alte incaperi, cladiri scolare; 

acordarea primului ajutor si asigurarea asistentei medicale de urgenta in cazul 

afectarii starii de sanatate in timpul programului de lucru, cauzata de 

temperaturile scazute. 

 

B. Reguli pentru perioadele caniculare 

 

Art. 42 

Daca temperaturile depasesc + 37 grade Celsius pe o perioada de cel putin 3 

zile consecutive, se vor lua urmatoarele masuri pentru ameliorarea conditiilor 

de munca: 

asigurarea ventilatiei la locul de munca; 

asigurarea zilnic a cate 2 l apa minerala/persoana; 

reducerea programului de lucru, intensitatii si ritmului activitatii fizice. 
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VIII.  PRINCIPII DE NEDISCRIMINARE SI DE RESPECTARE A  

DEMNITATII SALARIATILOR  

 

Art. 43 

  (1) Unitatea respecta prevederile legale cu privire la nediscriminare si la 

respectarea demnitatii umane si aplica principiul egalitatii de tratament fata de 

toti salariatii sai. Astfel relatiile de munca din cadrul  unitatii nu sunt 

conditionate:  

a) de participarea la o activitate economica sau exercitarea libera a unei profesii, 

de apartenenta salariatului la o anumita rasa, nationalitate, etnie, religie, 

categorie sociala, de convingerile, sexul sau orientarea sexuala, de varsta sau de 

apartenenta salariatului la o categorie defavorizata; 

b) la angajarea in munca a unei persoane pe motiv ca aceasta apartine unei rase, 

nationalitati, etnii, religii, categorii sociale sau categorii defavorizate ori datorita 

convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a acesteia; 

c) la ocuparea unui post, prin anunt sau concurs organizat de unitate sau de 

reprezentantul acesteia, de apartenenta la o rasa, nationalitate, etnie, religie, 

categorie sociala sau categorie defavorizata, de varsta, de sexul sau orientarea 

sexuala, respectiv de convingerile candidatilor;  

d) la acordarea prestatiilor sociale de care beneficiaza salariatii, datorita 

apartenentei angajatilor la o rasa, nationalitate, comunitate lingvistica, origine 

etnica, religie, categorie sociala sau categorie defavorizata ori datorita varstei, 

sexului, orientarii sexuale sau convingerilor acestora. 

(2) Reglementarile legale mai sus precizate nu pot fi interpretate in sensul 

restrangerii dreptului unitatii de a refuza angajarea unei persoane care nu 

corespunde cerintelor si standardelor uzuale in domeniul respectiv, atata timp 

cat refuzul nu constituie un act de discriminare; 

(3) Unitatea va asigura confidentialitatea datelor privitoare la rasa, 

nationalitatea, etnia, religia, sexul, orientarea sexuala sau a altor date cu caracter 

personal care privesc persoanele aflate in cautarea unui loc de munca. 

 

Art. 44 

(1) Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare. 

(2) Orice tratament mai putin favorabil aplicat unei femei legat de sarcina sau 

de concediul de maternitate contituie discriminare in sensul prezentului 

regulament Intern. 

(3) Este interzis sa se solicite unei candidate, in vederea angajarii, sa prezinte un 

test de sarcina si sa semneze un angajament ca nu va ramane insarcinata sau ca 

nu va naste pe durata de valabilitate a contractului individual de munca. 

(4) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) acele locuri de munca 

interzise femeilor gravide si/sau care alapteaza, datorita naturii ori conditiilor 

particulare de prestare a muncii 
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IX.  PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR SAU  

    PETITIILOR  INDIVIDUALE ALE SALARIATILOR   

 

Art. 45 

(1) Salariatul are dreptul de a se adresa conducerii unitatii, in scris, cu privire la 

orice aspect care rezulta din executarea contractului individual de munca. 

(2) Petitiile salariatilor se depun la Secretariat, functionarul acesteia avand 

obligatia de a inregistra documentul prezentat de salariat, fara a avea dreptul de 

a interveni asupra continutului documentului sau de a refuza inregistrarea, si de 

a-i comunica salariatului numarul si data inregistrarii. 

(3) Petitiile care nu sunt inregistrate lla secretaria sau care nu contin in cadrul 

lor datele de identificare ale petentilor si nu sunt semnate nu sunt considerate 

valide si nu se iau in considerare, fiind clasate. 

 

Art. 46 

(1)  Unitatea va comunica petentului raspunsul sau, in scris, in termenul general 

prevazut de legislatia in vigoare, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice 

de la data inregistrarii. Fapta salariatului care se face vinovat de depasirea 

termenului de raspuns dispus de conducerea unitatii este considerata abatere 

disciplinara cu toate consecintele care decurg din prezentul regulament intern si 

legislatia aplicabila.   

 (2) Conducerea unitatii poate dispune declansarea unei cercetari interne 

sau sa solicite salariatului lamuriri suplimentare, fara ca aceasta sa determine o 

amanare corespunzatoare a termenului de raspuns. 

  

 Art. 47 

  (1) Salariatul are dreptul de a se adresa Institutiilor abilitate ale statului, 

in scris, cu privire la aspecte care rezulta din executarea contractului individual 

de munca sau la Institutiile indicate de unitate in raspunsul sau la petitie si 

inlauntrul termenului stabilit de contestatie, care nu poate depasi 30 de zile 

calendaristice. Unitatea nu este responsabila de nerespectarea termenelor sau de 

necunoasterea procedurilor legale de catre salariat, aceasta determinand 

pierderea termenelor de sesizare ale  Institutiilor abilitate ale statului indicate de 

unitate in raspunsul sau. 

  (2) Unitatea nu va proceda la sanctionarea salariatului care s-a adresat 

conducerii acesteia si/sau Institutiilor abilitate ale statului, cu exceptia situatiilor 

in care fapta acestuia este considerata abatere disciplinara - abuz de drept - cu 

toate consecintele care decurg din prezentul regulament Intern. 

 

Art. 48 

Petitiile dovedite ca fondate atrag dupa ele protejarea institutionala – 

administrativa a autorilor lor de orice masuri punitive, indiferent de persoana 

sau structura pe care continutul lor au vizat-o. 
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Art. 49 

(1) Petitiile dovedite ca nefondate, care prin continutul lor, afecteaza prestigiul 

unitatii sau al unui membru / membrii ai comunitatii institutionale sunt 

calificate ca abuz de drept. 

(2) Se considera, de asemenea, abuz de drept depunerea repetata – de mai mult 

de doua ori – de catre una si aceeasi persoana, de petitii dovedite ca nefondate. 

 

Art. 50 

Abuzul de drept este considerat in unitate abatere disciplinara si se sanctioneaza 

cu desfacerea disciplinara a contractului de munca. 

 

 

X. CRITERIILE SI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALA A     

SALARIATILOR 

 

Art. 51 

Evaluarea personalului angajat urmareste punerea in valoare a calificarii 

salariatilor, potentarea performantelor acestora, indrumarea salariatilor in 

depistarea propriilor puncte slabe, pe care sa le imbunatateasca, ceea ce va 

conduce la imbunatatirea activitatii unitatii. 

 

Art. 52 

(1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale salariatilor se 

intemeiaza pe aprecierea in mod sistematic si obiectiv a randamentului, a 

calitatii muncii, a comportamentului, a initiativei, a eficientei si creativitatii, 

pentru fiecare salariat, avandu-se in vedere, in primul rand, obligatiile din fisa 

postului. 

(2) Evaluarea periodica se face cu probitate, realism si obiectivitate, astfel: 

 - prin autoevaluare; 

- evaluarea de catre comisia metodica, pentru personalul didactic de predare, de 

seful ierarhic superior, pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic; 

- evaluarea la nivelul consiliului de administratie. 

(3) Evaluarea personalului didactic de predare si a personalului didactic de 

conducere se face, potrivit metodologiei elaborate si aprobate prin ordin de 

ministru. 

(4) Activitatea profesionala a personalului se apreciaza ca urmare a evaluarii 

performantelor profesionale individuale prin acordarea unuia din urmatoarele 

calificative: “foarte bine”, “bine”, “satisfacator” sau “nesatisfacator” si se 

consemneaza in raportul de evaluare. 

(5) Evaluarea personalului didactic de conducere si de predare, a cadrelor 

didactoce auxiliare se face anual, in perioada 1 – 30 septembrie, pentru anul 

scolar anterior. 

(6)  Evaluarea personalului nedidactic se face anual, in luna decembrie a anului 

curent. 
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(7) Evaluarea se poate realiza si inainte de expirarea perioadelor prevazute la 

alin. (5) si (6), atunci cand intervin anumite situatii ca: 

a) perspectiva unei concedieri colective sau individuale, ca urmare a 

reorganizarii activitatii, evaluarea avand ca scop identificarea criteriilor de 

selectie a salariatilor aflati pe posturi similare; 

b) contractul individual de munca al persoanei evaluate inceteaza, se modifica 

sau se suspenda pentru o perioada de cel putin 3 luni; 

c) contractul individual de munca al evaluatorului inceteaza, se modifica sau se 

suspenda pentru o perioada de cel putin 3 luni; 

d) cand, in timpul anului calendaristic, persoana evaluata urmeaza a fi 

promovata in functie.  

(8) La evaluarea salariatilor nu se vor lua in considerare perioadele in care: 

contractul de munca a fost suspendat, indiferent daca suspendarea a intervenit 

de drept sau la initiativa uneia dintre parti; 

salariatul nu a putut desfasura activitate din motive care tin de angajator, chiar 

daca acesta a fost prezent la munca; 

salariatul nu a putut desfasura activitate din pricina unei greve, chiar daca nu a    

participat la aceasta; 

(9) Rezultatele evaluarii profesionale pot fi utilizate in vederea: 

a) stabilirii gradului de compatibilitate a persoanei evaluate cu cerintele 

cuprinse in fisa   postului; 

b) stabilirii obiectivelor profesionale individuale pentru perioada de evaluare 

urmatoare; 

c) fundamentarii activitatii de promovare; 

d) fundamentarii activitatii de recompensare; 

e) identificarii nevoilor de formare profesionala continua; 

f) validarii programelor de recrutare, selectie, incadrare, formare profesionala 

continua; 

g) inlesnirii dialogului dintre persoana ierarhic superioara si subordonat in 

vederea cresterii performantei profesionale; 

h) selectiei salariatilor prealabil operarii unei concedieri individuale sau 

colective; 

selectiei salariatilor corespunzatori profesional. 

 

Art. 54 In procesul evaluarii atat angajatorul, cit si angajatul au obligatii, dupa 

cum urmeaza: 

(1) Salariatul are, in principal, urmatoarele obligatii: 

a)   sa se prezinte la data si ora stabilita in vederea evaluarii de catre consiliul de    

administratie; 

b) sa coopereze cu comisia metodica, respectiv, seful ierarhic superior sau 

directorul unitatii, in vederea bunei desfasurari a procedurii de evaluare; 

c) sa ia nota de rezultatele evaluarii si sa depuna toate eforturile in vederea 

imbunatatirii rezultatelor acesteia. 

Angajatorul are, in principal, urmatoarele obligatii: 



  90  

a) sa informeze salariatii inca de la angajare, cu privire la criteriile de evaluare 

pe care     le utilizeaza la nivelul unitatii; 

b) sa realizeze evaluarea salariatilor cu obiectivitate; 

c) sa nu foloseasca criterii cu caracter discriminatoriu sau sa nu utilizeze 

criteriile de evaluare intr-o modalitate discriminatorie; 

d) sa comunice salariatului, in scris, rezultatele evaluarii in termen de 5 zile de 

la data stabilirii calificativului in cadrul consiliului de administratie ; 

e) sa depuna toate eforturile in vederea imbunatatirii rezultatelor evaluarii 

salariatilor, inclusiv prin formarea profesionala a acestora; 

f) sa sanctioneze manifestarile de subiectivism, nepotism sau  inechitate; 

g) sa sanctioneze disciplinar salariatii responsabili cu evaluarea, care se fac 

vinovati de aplicarea incorecta a criteriilor acesteia. 

 

Art. 55 La evaluarea periodica a personalului angajat se vor utiliza urmatoarele 

criterii, in functie de categoriile profesionale, astfel: 

  

I) Criterii de evaluare pentru personalul didactic de conducere (director adjunct)  

 

a. Marimea si gradul de complexitate al unitatii de invatamant; 

b. Baza materiala (resurse, gestiune); 

c. Resurse si management financiar; 

d. Personalul didactic; 

e. Procesul de invatamant: conditii, organizare si rezultate; 

f. Management si dezvoltare institutionala; 

g. Management operational; 

h. Relatia cu comunitatea. 

 

 

II) Criterii de evaluare pentru personalul didactic de predare(prientative) 

 

Studierea aprofundata a curriculum-ului scolar; 

Selectia judicioasa a materialelor si mijloacelor didactice; 

Elaborarea planificarilor calendaristice in acord cu metodologia recomandata si 

actualizarea lor; 

Elaborarea proiectului didactic; 

Organizarea procesului de invatare in clasa; 

Selectia procedeelor, tehnicilor si metodelor de predare, dupa nivelul de 

pregatire a elevilor si cantitatea cunostintelor de transmis; 

Corelarea secventelor de invatare cu obiective operationale, pentru finalizarea 

dezvoltarii si formarii personalitatii elevului; 

Organizarea activitatiilor practice si aplicative in procesul de invatare; 

Utilizarea eficienta a materialului didactic si a mijoacelor audiovizuale (inclusiv 

PC); 

Evaluarea nivelului de pregatire a elevului; 

Examene, probe de verificare, simulari; 
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Concursuri scolare, olimpiade, intreceri; 

Expozitii, cenacluri, reviste scolare, simpozioane, sesiuni de comunicari ale 

elevilor, manifestari cultural-artistice, sportive si de recreere; 

Pregatirea suplimentara a elevilor; 

Definitivat, grade didactice, doctorate, formare continua, formarea in 

specialitate; 

Autoperfectionarea; 

Cadru didactic-elev; 

Cadru didactic - cadru didactic; 

Cadru didactic - familie; 

Comportamentul fata de personalul scolii; 

Desfasurarea unor activitati legate de reprezentarea unitatii scolare unde 

activeaza; 

Asigurarea decentei propriei tinute. 

 

III) Criterii de evaluare pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic  

 

1) Pentru personalul din departamentele: financiar-contabil, resurse umane 

(Secretariat), administrativ, biblioteca):  

 

Prezenta si punctualitate (se ia in considerare timpul in care angajatul lipseste 

de la serviciu); 

Abilitatea de a analiza eficient problemele de serviciu; 

Preocuparea de imbunatatire a rezultatelor;  

Urmeaza instructiunile date de superiori; 

Acuratete si corectitudine;  

Urmarirea sarcinilor de serviciu pana la finalizare; 

Abilitati de comunicare cu colegii din echipa, cu superiorii, cu ceilalti colegi; 

Contributia la succesul echipei; 

Initiativa si flexibilitate; 

Lipsa sanctiuni. 

 

2) Pentru portar, personal de intretinere ( muncitor calificat, fochist etc). 

 

Prezenta si punctualitate (se ia in considerare timpul in care angajatul lipseste 

de la serviciu); 

Urmarirea sarcinilor de serviciu pana la finalizare; 

Preocuparea de imbunatatire a rezultatelor;  

Contributia la succesul echipei; 

Urmeaza instructiunile date de superiori; 

Initiativa si flexibilitate; 

Atitudinea colegiala (lipsa conflictelor, incidentelor cu colegii / superiorii si 

atitudinilor de dezorganizare); 

Purtarea echipamentului personalizat; 

Lipsa sanctiuni. 
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Art. 56 

(1) In baza criteriilor mentionate la art. 55, se procedeaza dupa cum urmeaza: 

 a) salariatul isi face autoevaluarea prin autoacordarea de puncte pentru fiecare 

criteriu prevazut in fisa individuala de evaluare a salariatului; salariatul va si 

semna in aceasta etapa fisa de evaluare. 

b) comisia metodica/seful ierarhic superior/directorul, avand in vedere 

activitatea prestata si punctajul autoacordat, acorda puncte pentru fiecare 

criteriu prevazut in fisa individuala de evaluare a salariatului; in cazul in care 

comisia metodica/seful ierarhic superior/ directorul acorda un alt punctaj decat 

cel autoacordat de catre salariat, va mentiona motivele pentru diminuarea sau 

cresterea punctajului pentru fiecare criteriu sau item in parte intr-un proces-

verbal/fisa de mentiuni a sefului ierarhic superior/ directorului; 

c) consiliul de administratie, in prezenta salariatului evaluat, stabileste punctajul 

final si, pe cale de consecinta, calificativul. 

(2)  Punctajul final al evaluarii il reprezinta suma punctelor acordate pentru 

fiecare criteriu, din care se scad penalizarile, acolo unde este cazul. 

(3) Calificativul se stabileste pe baza punctajului final, dupa cum urmeaza: 

intre  86 – 100 = Foarte Bine (FB); 

intre 61 – 85 = Bine (B); 

intre 50 – 60 = Satisfacator (S); 

intre 0 – 49 = Nesatisfacator (NS).  

(4) Pentru personalului didactic de predare, calificativul se stabileste pe baza 

punctajului final, dupa cum urmeaza: 

- intre 86 – 100 puncte = Foarte Bine (FB); 

- intre 71 – 85 puncte = Bine (B); 

- intre 61 – 70 puncte = Satisfacator (S); 

- intre 0 – 60 puncte = Nesatisfacator (NS) 

 

Art. 57 

Fisa de evaluare finala, semnata de salariat. seful comisiei metodice/seful 

ierarhic superior/directorul, respectiv punctajul final si calificativul 

corespunzator acestuia, se aduce la cunostinta salariatului in termenul prevazut 

la art. 54 (2) lit.d). 

 

Art. 58 

(1) Salariatul poate contesta calificativul acordat. Contestatia se adreseaza 

directorului unitatii de invatamant, in termen de 3 zile de la comunicarea in 

scris a calificativului. 

(2) Comisia de contestatii, formata din 3 membri, altii decat persoanele care au 

participat la evaluarea in prima etapa, si constituita prin decizie a directorului,  

solutioneaza contestatia, in termen de 5 zile, pe baza fisei de evaluare si a 

procesului-verbal/fisei de mentiuni, precum si a altor inscrisuri concludente. 

(3) Rezultatul contestatiei se comunica salariatului, in scris, in termen de 5 zile. 

(4) Dreptul salariatului de a se adresa instantelor judecatoresti este garantat. 
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Art. 59 

In cazul in care salariatul dobandeste calificativul anual “nesatisfacator”, se 

considera ca acesta nu corespunde cerintelor postului si se procedeaza potrivit 

legislatiei muncii aplicabile in materie. In egala masura, se considera ca 

salariatului nu corespunde cerintelor postului in masura in care acesta 

dobandeste calificativul „satisfacator” la doua evaluari consecutive. 

Art. 60 In masura in care prezenta metodologie de evaluare intra in contradictie 

cu cea elaborata de Ministerul Educatiei Nationale, se aplica ce aelaborata de 

MEN. 

 

XI.  DISPOZITII FINALE 

 

  Art. 60 

  (1)  Prezentul regulament intern a fost actualizat in conformitate cu 

prevederile hotararii Consiliului de Administratie al unitatii. 

  (2) Departamentul Secretariat din cadrul unitatii va difuza prezentul 

regulament tuturor compartimentelor, care  au obligatia de a-l aduce la cunostinta 

salariatilor si beneficiarilor primari si secundari, sub semnatura. 

  (3) Regulamentul intern poate fi modificat si completat in cazul in 

care contine dispozitii contrare normelor legale in vigoare sau daca necesitatile 

interne ale unitatii o cer. 

(4) Prevederile prezentului Regulament intern se completeaza cu proceduri, 

dispozitii, regulamente ulterioare, dupa caz, care vor face parte integranta din 

acesta. 

(5) Directorul unitatii de invatamant are obligatia afisarii la loc vizibil a unui 

exemplar din prezentul regulament. 

 

 

 

CODUL ETIC AL PROFESORULUI 

 

 

Capitolul I – Dispoziţii generale 

 

        1.   Codul etic al profesorilor reprezinta un ansamblu de principii şi reguli 

de conduita care trebuie sa guverneze activitatea în cadrul instituţiei de 

învaţamânt în conformitate cu onoarea şi demnitatea profesiei. 

 

        2.   Scopul îl constituie crearea codului moral necesar desfaşurarii 

procesului educativ, astfel încât profesorul sa îşi îndeplineasca toate obligaţiile 

cu profesionalism şi corectitudine, sa se abţina de la orice acţiune care ar putea 

aduce prejudicii instituţiei pe care o  reprezinta. 
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        3.  Respectarea normelor cuprinse în prezentul cod etic constituie un 

criteriu pentru evaluarea eficienţei calitaţii activitaţii şi integritaţii cadrului 

didactic. 

 

 

Capitolul II – Principiile  fundamentale şi normele de conduita 

 

        În desfaşurarea procesului educativ trebuie respectate urmatoarele 

principii: 

Competenţa profesionala; principiu conform caruia toate activitaţile desfaşurate 

în cadrul instituţiei de învaţamânt sunt tratate cu profesionalism, pe baza 

cunoştinţelor şi aptitudinilor dobândite prin studiile de specialitate. 

În acest sens, cadrul didactic are urmatoarele obligaţii: 

nivel corespunzator de pregatire 

sa cunoasca cadrul legislativ de specialitate 

sa se preocupe în mod constant de perfecţionare 

sa îndeplineasca obligaţiile prevazute în fişa postului şi metodologia de 

evaluare 

Integritatea – principiu conform caruia cadrul didactic trebuie sa respecte 

urmatoarele reguli de conduita: 

sa-şi exercite atribuţiile de serviciu cu onestitate, corectitudine, buna – credinţa 

şi responsabilitate; 

sa respecte reglementarile legale în vigoare şi sa acţioneze în conformitate cu 

cerinţele activitaţii, neimplicându-se în acele activitaţi în care au, sau ar putea 

avea, un interes personal; 

sa activeze permanent cu conştiinţa ca face un serviciu social important, de care 

vor beneficia generaţii de elevi. 

Obiectivitatea – sa faca o evaluare obiectiva tuturor aspectelor relevante din 

activitatea desfaşurata şi sa nu fie influenţaţi de propriile interese sau de 

interesele altora în formarea propriei opinii. 

Confidenţialitatea  - sa nu foloseasca informaţiile obţinute în cursul activitaţii 

sale, în scopuri personale sau contrare legii. 

Neutralitatea – sa aiba, în toate situaţiile, o atitudine de neutralitate în relaţiile 

sale cu colegii, parinţii şi elevii şi sa comunice cu aceştia  civilizat şi politicos. 

 

 

DOMENIILE DE APLICAŢIE 

 

I.  Procesul instructiv – educativ 

 

Educatorii au datoria sa-şi perfecţioneze cunoştinţele de didactica, pedagogie, 

metodica şi toate celelalte strategii sau procedee de elaborare sau transmitere a 

cunoaşterii de tip şcolar. 

Nici un cadru didactic nu poate refuza  sa-i instruiasca pe elevi pe motivul unui 

nivel intelectual slab, al unor carenţe culturale sau dificultaţi şcolare. Totuşi, el 
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va refuza sa predea conţinuturi care îi depaşesc pregatirea, aptitudinile, 

capacitaţile. 

Cadrul didactic va refuza sa raspândeasca informaţiile din domeniile de 

invatare, care le releva mai mult ca ideologii decât în calitate de cunoştinţe. El 

va acţiona pentru a rezista autoritaţilor ideologice, politice sau administrative 

care se servesc de învaţamânt în scopuri propagandistice. 

Etica învaţamântului exclude orice comision pentru predare, baza materiala, 

costuri conexe, adiacente ale învaţamântului. Acceptarea oricarei forme de 

daruri, în schimbul sfaturilor, aprecierilor, recomandarilor sau notarilor este 

strict interzisa. 

Un cadru didactic nu poate impune mijloace, suporturi didactice carţi etc., care 

depaşesc puterea de cumparare a elevilor sai. Un elev nu poate fi îndepartat, 

blamat, sancţionat, daca nu dispune de fonduri pentru a-şi procura mijloacele 

necesare studiilor. Datoria educatorului este de a-l informa pe elev asupra 

mijloacelor necesare pentru o optima instrucţie sau de a gasi el însuşi o soluţie, 

în situaţiile deficitare.  

Cadrul didactic nu va presta, direct sau indirect, o alta profesie care sa-i permita 

sa obţina profit prin presiuni asupra elevilor. 

Cadrul didactic trebuie sa se abţina sa difuzeze elevilor informaţii care sa vizeze 

aderarea lor la organizaţii, mişcari, asociaţii etc., daca acestea nu au legatura cu 

specificul vieţii şcolare şi cu obiectivele formarii. 

Apartenenţele politice, sindicale, religioase, sau de alta natura, nu trebuie sa 

împiedice respectarea integrala a codului deontologic. 

Cadrul didactic nu trebuie sa divulge date despre elevi. El nu trebuie sa piarda 

din vedere capacitatea de evoluţie a fiecarui individ, posibilitatea infinita de 

perfecţionare. 

Profesorul trebuie sa aiba o ţinuta decenta, în conformitate cu statutul sau de 

model moral şi estetic. 

 

 

II. Relaţiile între cadrele didactice 

 

Orice cadru didactic trebuie sa ia atitudine faţa de exercitarea ilegala a 

învaţamântului, respingând orice încalcare a principiilor deontologice. 

Între cadrele didactice trebuie sa se manifeste respect reciproc. Nimeni nu 

trebuie sa conteste valoarea unui coleg sau sa raspândeasca opinii susceptibile 

de a-l prejudicia. Cadrul didactic nu trebuie sa influenţeze elevii, transmiţându-

le acestora anumite îndoieli cu privire la capacitaţile unui coleg. 

Într-o echipa de cadre didactice care lucreaza împreuna cu o clasa de elevi, daca 

exista pareri contradictorii cu privire la anumite chestiuni, este bine sa se adopte 

o poziţie comuna fara a crea o stare de nelinişte în rândul elevilor. 

Documentele administrative, care permit profesorului sa consemneze rezultatele 

şcolare (cataloage, registre matricole etc.)  nu trebuie sa fie publice. Informaţiile 

privind statutul claselor sale sau a elevilor sai, datele personale ale elevilor, 
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actele activitaţilor speciale de evaluare (jurii, instanţe) se pastreaza doar pentru 

sine. 

 Învaţamântul (conţinuturile, metodele, evaluarea) trebuie sa excluda orice 

intenţie clientelara. 

 

III. Relaţiile cu elevii 

 

Un cadru didactic trebuie sa acţioneze în aşa fel încât relaţiile private pe care le 

întreţine cu elevii sai sa nu-l îndeparteze niciodata de principiile deontologice. 

Dreptul la intimitate trebuie garantat în relaţia cu educaţii. 

Cadrul didactic se va limita sa discute (frontal sau individual)doar acele 

probleme specifice, care ţin de învaţare, şcoala , educaţie. Atunci când sesizeaza 

ca unii elevi au nevoie de consiliere specializata, acesta îi va orienta pe elevii 

respectivi spre specialişti capabili sa raspunda la întrebarile care ies din aria lui 

de competenţa (psiholog, psihiatru, medic etc.).  

Orice cadru didactic se angajeaza sa îndeplineasca în întregime programul 

şcolar şi sa atinga obiectivele anunţate pentru o perioada determinata. 

Când un cadru didactic judeca cazul unui elev pe plan disciplinar, el nu poate sa 

se bazeze decât pe comportamentul acestuia în timpul studiilor. Nu trebuie sa 

decida niciodata în locul autoritaţilor administrative sau juridice, chiar pentru 

nişte fapte aparute în timpul programului şcolar. 

Cadrul didactic nu are dreptul sa divulge informaţiile pe care le deţine despre 

foştii lui elevi sau colaboratori. Nu este permisa nici divulgarea informaţiilor 

despre cei care nu mai sunt în sistem (colegi, elevi). 

Un cadru didactic nu va încerca niciodata sa-şi fabrice statutul profesional 

acceptând idei sau activitaţi ale elevilor, colegilor sau ale anturajului şcolar. 

Cadrul didactic trebuie sa refuze orice subordonare sau influenţare care poate 

afecta negativ calitatea activitaţii didactice. 

Profesorul trebuie sa foloseasca un limbaj decent şi sa aiba un comportament 

civilizat faţa de elevi, în conformitate cu statutul de educator. 

 

 

Capitolul IV – Dispoziţii finale  

Nerespectarea regulilor de conduita prevazute de prezentul cod deontologic 

constituie abatere disciplinara şi se sancţioneaza conform prevederilor legale în 

vigoare ( Legea Educatiei Nationale, ROFUIP cu modificarile si completarile 

ulterioare si Codul Muncii). 

Directorul Instituţiei şi Consiliului de Administraţie raspund de informarea şi 

aplicarea prezentului cod deontologic. 

Dispoziţiile acestui cod deontologic se aplica în punctajul general acordat 

activitaţii pedagogice a cadrului didactic (fişa de evaluare). 

 

 

 

 


