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I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

 

 

Art. 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii cuprinde prevederi specifice 

condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii în cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 193 Bucureşti. 

Art. 2. Conducerea Şcolii Gimnaziale Nr. 193 Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile 

prezentului Regulament de organizare şi funcţionare al unităţii. 

Art. 3. Respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare este obligatorie pentru 

directori, personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic, 

medical, elevi şi părinţi care vin în contact cu unitatea de învăţământ. 

Art. 4.  Prezentul Regulament de organizare și funcționare a unității de învățământ a fost 

elaborat în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, a Regulamentului 

cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin OMENCS  

5079/31.08.2016, a Legii nr. 128/1997 Statutul personalului didactic, Statutul elevului aprobat prin 

OMENCS nr. 4742/10.08.2016 şi a altor acte normative elaborate de Ministerul Educaţiei 

Naţionale. 

Art. 5. Regulile de disciplină şi obligaţiile reciproce ale întregului personal, precum şi ale 

elevilor şi părinţilor care decurg din prezentul Regulament sunt stabilite în vederea desfăşurării în 

condiţii optime şi la standarde ridicate de calitate a procesului instructiv-educativ, precum şi a 

activităţilor conexe care se desfăşoară în cadrul şcolii. 

Art. 6. Prevederile prezentului Regulament se pot modifica anual sau completa ulterior ori 

de câte ori este cazul, la iniţiativa a 2/3 din numărul membrilor Consiliului de Administraţie şi cu 

consultarea organizaţiei sindicale din unitate. 

Art. 7.    a. Conducerea şcolii, învăţătorii şi profesorii-diriginţi au obligaţia prelucrării 

prezentului Regulament tuturor elevilor şi părinţilor acestora. Prelucrarea către personalul didactic 

auxiliar şi nedidactic se va efectua de către conducerea şcolii. 

               b. Prezentul Regulament va fi publicat pe site-ul şcolii (www.scoalanr193.ro) în 

vederea consultării acestuia de către toate persoanele interesate. 

 

 

 

 

II. PREZENTARE GENERALĂ A ŞCOLII GIMNAZIALE NR. 193 

 

 

1. Viziunea 
 

Ne propunem să fim una din şcolile de prestigiu, apreciată de către elevi, părinţi şi 

comunitatea locală pentru eficienţa activităţii instructiv-educative, pentru asigurarea condiţiilor 

materiale propice unui învăţământ modern şi de calitate, asigurarea egalităţii şanselor tuturor 

elevilor, pentru rezultate deosebite în activitatea de performanţă şi pentru ancorarea şcolii în 

comunitatea locală şi europeană. 

 

 

 

http://www.scoalanr193.ro/
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2. Misiunea 
 

Școala Gimnazială Nr. 193 este deschisă pentru toți cei care au nevoie de educație, întrucât, 

în opinia noastră, educația nu este un privilegiu pentru câțiva, ci este un drept al tuturor. Școala 

satisface nevoia elevului de a se simţi competent, integrat în colectiv și independent, de aceea avem 

ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare mereu, formându-le capacități, 

deprinderi și competențe care să le permită acestora să-și găsească locul și menirea socială. 

Misiunea Școlii Gimnaziale Nr. 193 este aceea de a fi deschisă pentru toţi copiii, indiferent 

de etnie, religie şi sex pentru a se simţi competenţi în a deţine şi utiliza informaţia, deschiși spre 

schimbare şi spre învăţarea şi respectarea valorilor unei societăţi democratice. Oferim şanse egale 

de dezvoltare armonioasă, de formare, de parteneriat pentru educaţia şi  cultura generală a copiilor. 

 Este modalitatea prin care considerăm că este posibilă promovarea unui învățământ orientat 

pe valori, creativitate, capacități cognitive, capacități volitive și capacități acționale, cunoștințe 

fundamentale, competențe și abilități de utilitate directă, în profesie și în societate.  

Idealul educațional al școlii constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a 

individualității umane, în formarea personalității autonome și în asumarea unui sistem de valori care 

sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului 

antreprenorial, pentru participarea cetățenească activă în societate, pentru incluziune socială și 

pentru angajare pe piața muncii. 

Ne propunem atragerea elevilor din sectorul 6 și împrejurimi printr-o ofertă educațională 

corelată. 

Serviciile oferite de şcoală au la bază calitatea, performanţa, egalitatea şanselor pentru toţi 

participanţii în proces şi deschiderea spre învăţare pe tot parcursul vieţii. 

 

 

III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ŞCOLARE 

 

 

Art. 8. Anul şcolar 2016-2017 începe pe data de 1 septembrie 2016 şi se încheie pe data de 

31 august 2017 (cursurile pentru elevi încep pe data de 12 septembrie 2016 şi se încheie pe data de  

16 iunie 2017). 

Art. 9.  
9.1. Activitatea şcolară se desfăşoară de luni până vineri, după următorul program: 

a. Clasele pregătitoare şi clasele I-VIII – 8.00 – 14.00  

b. Clasele de Step by step – 8.00 – 16.00  

c. Semiinternatul – 12.00 – 17.00 

d. SDS – 12.00 – 14.00 pentru clasele 0-IV; 13.00 – 15.00 pentru clasele V-VI   

e. Afterschool – clasele pregătitoare - IV – 14.00 – 17.00 

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

9.2. Activităţile extracurriculare (pregătirea suplimentară, cercurile, activităţile cultural 

artistice, sportive etc.) se desfăşoară în afara orarului şcolii, cu excepţia unor activităţi de 

comemorare a unor personalităţi sau de marcare a unor evenimente care se petrec pe plan naţional şi 

mondial după un calendar bine stabilit (1 Decembrie, 24 Ianuarie, 1 Iunie, 5 Octombrie, Ziua 

Pământului, Zilele Francofoniei etc.) 

Art. 10. În situaţii obiective (epidemii, calamităţi  naturale etc.) cursurile şcolare pot fi 

suspendate  pe o perioadă determinată. Suspendarea cursurilor şcolare se poate face la cererea 

directorului, după consultarea sindicatului şi aprobarea inspectorului şcolar general. Suspendarea 

cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare. 
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IV. MANAGEMENTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

1. Consiliul de administraţie 

 

Art. 11. Consiliul de Administraţie este organ de conducere al unităţii de învăţământ. 

Art. 12. Consiliul de Administraţie se organizează şi funcţionează conform Metodologiei-

cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie din unităţile de învăţământ, 

aprobată prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice. 

Art. 13. Directorul unităţii de învăţământ de stat este preşedintele Consiliului de 

Administraţie. 

 Art. 14. Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 193 este constituit din nouă 

membri: președinte – director, trei cadre didactice titulare ale unității de învățământ, doi membri - 

reprezentanți părinți, doi membri – reprezentanți Consiliul Local Sector 6, un membru - 

reprezentant Primar Sector 6, secretar, observator sindical (ultimii doi neavând drept de vot). 

 

2. Directorul 

 

Art. 15. Funcția de director în unitățile de învățământ de stat se ocupă, conform legii, prin 

concurs public, susținut de către cadre didactice titulare, membre ale corpului național de experți în 

management educațional. 

Art. 16. Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deține, conform legii, 

funcția de președinte sau vicepreședinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, județean sau 

național. 

Art 17. Atribuțiile directorului sunt stipulate în art. 21 din ROFUIP. 

Art. 18. Documentele elaborate pentru optimizarea managementului sunt documente de 

diagnoză, prognoză și evidență. 

 

 

3. Directorul adjunct 
 

 

Art. 19. Se poate numi un director adjunct, pentru: 

a) unităţile de învăţământ de nivel primar şi/sau gimnazial care au peste 30 de formaţiuni de 

studiu; 

b) unităţile de învăţământ primar şi/sau gimnazial care au între 20 şi 30 de clase şi 

îndeplinesc una dintre condiţiile: au cel puţin 10 clase inclusiv din învăţământul primar şi/sau grupe 

din învăţământul preşcolar sau au secţii cu predare în limbile minorităţilor într-o unitate şcolară cu 

predare în limba română sau au secţii cu predare în limba română într-o unitate şcolară cu predare 

într-o limbă a minorităţilor; 

c) unităţile de învăţământ primar şi/sau gimnazial care au între 20 şi 30 de clase şi au 

internat şi cantină; 

d) unităţile de învăţământ liceal/postliceal care au peste 25 de clase; 

e) unităţile de învăţământ liceal/postliceal care au între 20 şi 25 de clase şi îndeplinesc una 

din condiţiile: au cel puţin 10 clase din învăţământul primar şi/sau grupe din învăţământul preşcolar 

sau au secţii cu predare în limbile minorităţilor într-o unitate şcolară cu predare în limba română sau 

au secţii cu predare în limba română într-o unitate şcolară cu predare într-o limbă a minorităţilor; 

f) unităţile de învăţământ liceal/postliceal care au între 20 şi 25 de clase şi au internat şi 

cantină. 
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Art. 20. Funcţia de director adjunct al unităţii de învăţământ de stat se ocupă, conform legii, 

prin concurs public, susţinut de către cadre didactice titulare, membre ale corpului naţional de 

experţi în management educaţional. Concursul pentru ocuparea funcţiei de director adjunct se 

organizează conform metodologiei aprobate prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale şi 

Cercetării Știinţifice. 

Art. 21. (1) Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de 

management educaţional, anexă la metodologia prevăzută la art. 20 alin. (4), şi îndeplineşte 

atribuţiile stabilite prin fişa postului, anexă la contractul de management educaţional, precum şi 

atribuţiile delegate de director pe perioade determinate. 

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

 

 

V. PERSONALUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

 

1. Personalul didactic 

 

Art. 22. În unitatea de învățământ, personalul este format din personal didactic de  

conducere, didactic de predare, didactic auxiliar și personal nedidactic. 

Art. 23. Toate cadrele didactice implicate prin natura funcţiei în instruirea şi educarea 

elevilor şcolii vor trebui să dea dovadă de punctualitate, responsabilitate, consecvenţă, 

corectitudine, fermitate şi seriozitate în rezolvarea tuturor problemelor legate de demersul 

instructiv-educativ. 

Art. 24. Toate cadrele didactice au datoria de a se preocupa de conservarea şi îmbunătăţirea  

bazei materiale a şcolii şi de a utiliza  cu responsabilitate  resursele materiale din dotare. Sălile de 

clasă vor fi în responsabilitatea directă a învăţătorilor şi profesorilor diriginţi care au obligaţia de a 

recupera de la colectivele respective contravaloarea daunelor produse. 

Art.  25.  Organizarea unor reuniuni cu caracter privat ocazionate de diverse sărbători se va 

face fără excepţie în afara orelor de curs. 

Art. 26. Organizarea oricărui tip de manifestare colectivă cu caracter extraşcolar, care se va 

desfăşura prin implicarea cadrelor didactice şi a elevilor şcolii,  va fi adusă la cunoştinţa conducerii 

şcolii cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare și va fi consemnată în condica de activități 

extrașcolare. 

Art. 27. Este interzis consumul de băuturi alcoolice sau prezenţa sub influenţa alcoolului în 

incinta şcolii. 

Art. 28. Cadrele didactice vor prezenta conducerii şcolii planificările anuale şi semestriale, 

în interval de două săptămâni de la începerea semestrului. În cursul semestrului, autorii 

planificărilor pot interveni cu modificări sau completări. 

Art. 29. În cazul în care un membru al personalului din şcoală nu poate fi prezent la 

program din motive medicale sau situaţii deosebite, este de datoria sa să anunţe conducerea şcolii  

la începutul zilei respective. Neanunţarea în prealabil a absenţei se consideră absenţă nemotivată. 

Concediile medicale trebuie aduse la secretariatul unităţii în termen de maximum 3 zile de la 

eliberarea acestora de către medic. 

Art. 30. Personalul didactic are dreptul de utilizare a tuturor echipamentelor din dotare care 

le sunt necesare în procesul instructiv-educativ şi pentru propria perfecţionare. 

Art. 31. Profesorii diriginţi şi învăţătorii au obligaţia de a ţine evidenţa învoirilor medicale 

şi a cererilor de învoire a elevilor de la părinţi într-un dosar special. 

Art. 32. Activităţile extracurriculare pe care profesorul diriginte sau învăţătorul le 

organizează cu colectivul de elevi trebuie să se desfăşoare în afara orelor de curs. 

Art. 33. Consiliile profesorale se vor desfăşura după orele de curs.  
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Art. 34. Cadrele didactice au obligaţia de a stabili şi promova în relaţia cu elevii şi părinţii 

acestora principiile corectitudinii şi respectului reciproc, de a manifesta transparenţă şi deschidere 

pentru comunicarea bilaterală. 

Art. 35. Nu este permisă întârzierea cadrelor didactice la ora de curs şi nici utilizarea 

telefonului mobil pe parcursul acesteia. 

Art. 36. Cadrele didactice au obligaţia de a semna zilnic condica de prezenţă şi de a 

consemna în aceasta titlul lecţiei. 

Art. 37. Cadrele didactice implicate în programul SDS trebuie să completeze condica de 

prezenţă la începutul acestui program. 

Art. 38. Prezenţa elevilor trebuie să fie consemnată zilnic, la începutul programului SDS, în 

condica destinată acestora. 

Art. 39. Persoana desemnată va prelua elevii înscrişi la SDS din clasele de curs între orele  

12.00-15.00,  îi va însoţi şi îi va supraveghea în timpul servirii  mesei, în sala special destinată, 

respectându-se condiţiile igienico-sanitare. 

Art. 40. Sălile de clasă în care se va desfăşura programul SDS vor fi igienizate de către 

personalul de întreţinere în intervalul 12.00-14.00, timp în care copiii servesc masa. 

Art. 41. Cadrele didactice implicate vor supraveghea elevii în timpul activităţilor recreative 

ce se vor derula după servirea mesei. 

Art. 42. Cadrele didactice vor supraveghea şi îndruma elevii în intervalul orar 12.00-14.00 / 

13.00-15.00 în vederea realizării temelor şcolare. 

Art. 43. Elevii care au optat pentru programul SDS până la ora 14.00 / 15.00 vor fi 

supravegheaţi de către cadrele didactice până la preluarea acestora de către părinţi. 

Art. 44. Cadrele didactice vor desfăşura ateliere tematice între orele 14.00-17.00 şi vor 

supraveghea elevii până la preluarea acestora de către părinţi. 

Art. 45. Cadrele didactice au obligaţia de a-şi face la începutul anului şcolar analizele 

medicale prin Medicina Muncii.  

Art. 46. Cadrele didactice răspund de corectitudinea mediilor încheiate şi completarea 

documentelor şcolare în termenul legal. 

Art. 47. Întreg personalul Şcolii Gimnaziale Nr. 193 are obligaţia de a-şi desfăşura 

activitatea astfel încât să fie aplicate şi promovate normele specifice de asigurare a calităţii în 

învăţământul preuniversitar. 

Art. 48. Cadrele didactice au obligaţia de a evalua rezultatele la învăţătură în mod ritmic în 

conformitate cu metodologiile elaborate de Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare. 

Art. 49. Aprecierea performanţelor elevilor la învăţătură se face cu calificative la 

învăţământul primar şi cu note de la 10 la 1 la învăţământul gimnazial, cu excepţia claselor care 

învaţă în alternativa Step by Step, la care aprecierea rezultatelor se face în caietele de evaluare 

speciale. 

Art. 50. Calificativele şi notele acordate se comunică imediat elevilor, se motivează şi se 

trec în documentele de înregistrare corespunzătoare numai de către învăţătorul sau profesorul care a 

efectuat evaluarea. 

Art. 51. Rezultatele lucrărilor scrise semestriale (la obiectele la care acestea se dau) vor fi 

analizate împreună cu elevii, vor fi păstrate în şcoală până la sfârşitul anului şcolar şi vor putea fi 

consultate de părinţii elevilor în cazul în care aceştia doresc să le vadă, în prezenţa profesorului care 

predă disciplina respectivă. 

Art. 52. Situaţia şcolară se va încheia conform Regulamentului şcolar art. 119-123. 

Art. 53. Învăţătorii şi profesorii diriginţi au obligaţia de a completa corect documentele 

şcolare, pe baza actelor originale sau a copiilor xeroxate şi de a proceda la actualizarea datelor ori 

de câte ori este nevoie. 

Art. 54. Profesorii au obligația să consemneze absențele și notele acordate elevilor atât în 

documentele oficiale, cât și în catalogul electronic al școlii.  
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Art. 55. Cadrele didactice sunt direct răspunzătoare de păstrarea și întreținerea în bună stare 

a tabletei primite cu scopul înregistrării în catalogul electronic a situației școlare.  

Art. 56. Cadrele didactice suplinitoare au obligația de a preda tableta aferentă catalogului 

electronic în bună stare, la sfârșitul anului școlar. 

Art. 57. Este interzisă modificarea de note sau medii. Notele neclare sau eronat consemnate 

se pot anula prin tăierea cu o linie numai cu cerneală roşie, după care se va aplica sigiliul şcolii şi 

semnătura profesorului și a  directorului şcolii. În acelaşi mod se va proceda şi la anularea mediilor 

înscrise eronat. 

Art. 58. Motivarea absenţelor elevilor se va face numai de către învăţător sau diriginte în 

baza unei adeverinţe medicale eliberate de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie  sau de 

o unitate spitalicească. În situaţii deosebite, motivarea absenţelor se poate face pe baza unei cereri 

întocmite de părinţi şi adresate directorului şcolii, în maximum 7 zile de la producerea absenţei. 

Elevii care lipsesc mai mult de 3 zile consecutiv vor aduce scutirea însoţită de avizul epidemiologic. 

Art. 59. Toate cadrele didactice împreună cu secretarii şcolii răspund permanent de 

asigurarea protecţiei cataloagelor, a registrelor matricole şi a condicilor de prezenţă. 

Art. 60. Se interzice scoaterea din incinta şcolii a documentelor şcolare menţionate la art. 36 

pentru completare sau din alte motive. 

Art. 61. Toţi învăţătorii şi profesorii diriginţi au obligaţia să instruiască elevii care 

efectuează serviciul pe clasă și pe școală.   

Art. 62. Toţi învăţătorii şi profesorii au obligaţia de a efectua serviciul pe şcoală conform 

programării. 

Art. 63. În primele 15 zile ale anului şcolar vor fi completate, actualizate şi avizate toate 

carnetele de note ale elevilor, acţiune de care sunt responsabili învăţătorii şi diriginţii claselor. 

Art. 64. Personalul didactic al şcolii are obligaţia de a-şi completa dosarul personal cu actele 

necesare şi de a-l verifica pentru a constata valabilitatea şi corectitudinea înscrisurilor. La dosarul 

personal vor fi prezentate numai acte în copie, şcoala neasumându-şi răspunderea pentru păstrarea 

actelor originale. 

Art. 65. Învoirea cadrelor didactice de la cursuri se va face numai în cazuri bine justificate, 

cu aprobarea conducerii şcolii, asigurându-se în mod obligatoriu supravegherea elevilor de către un 

cadru didactic competent.    

Art. 66. Cadrele didactice în general, învăţătorii şi profesorii diriginţi în special, au obligaţia 

de a însoţi permanent elevii la toate activităţile de grup organizate cu aprobarea conducerii şcolii: 

excursii, drumeţii, vizionări de spectacole, acţiuni cultural-artistice şi sportive, concursuri, serbarea 

şcolii etc. 

Art. 67. Este interzisă scoaterea elevilor de la ore pentru abateri disciplinare sau pentru a 

rezolva diferite probleme străine de activitatea  şcolară planificată.  

Art. 68. În incinta Şcolii Gimnaziale Nr. 193  fumatul este interzis. 

Art. 69. Este interzisă strângerea de bani de la elevi şi păstrarea lor de către învăţători sau 

profesori. La nivelul fiecărei clase se va stabili un părinte, casierul clasei, care se va ocupa de 

gestionarea temporară a unor fonduri băneşti. 

Art. 70. Se interzice crearea  şi funcţionarea în incinta şcolii a oricăror formaţiuni politice, 

desfăşurarea unor activităţi de propagandă politică, a celor de prozelitism religios sau a oricăror 

forme de activitate care încalcă normele de moralitate  ce primejduiesc sănătatea fizică sau psihică a 

elevilor. 

Art. 71. Se interzice transmiterea de mesaje politice părinţilor prin intermediul elevilor, 

acceptarea în spaţiul şcolar a unor afişe cu mesaj electoral. 

Art. 72. Învăţătorii şi profesorii care au ultima oră din schimb au obligaţia de a supraveghea 

eliberarea integrală a spaţiilor, în mod ordonat şi operativ, constatând şi eventualele nereguli ce vor 

fi semnalate învăţătorului sau profesorului de serviciu. 
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Art. 73. Toate cadrele didactice au obligaţia de a informa în mod operativ conducerea şcolii 

cu privire la orice aspect legat de manifestări necorespunzătoare ale unor elevi sau ale unor colegi 

ce sunt sancţionabile conform prezentului regulament. 

Art. 74. Toţi învăţătorii şi profesorii diriginţi vor informa în mod operativ părinţii elevilor 

pentru orice abatere săvârşită de aceştia, atât în şcoală, cât şi în afara ei, şi vor stabili de comun 

acord măsurile care trebuie luate. 

Art. 75. Cadrele didactice stagiare se vor pregăti zilnic pentru lecţii, întocmind proiecte 

didactice pe care le vor prezenta săptămânal spre avizare şefilor comisiilor metodice responsabile. 

Art. 76. Este interzisă părăsirea clasei de către profesor în timpul desfăşurării orelor. 

Art. 77. Este interzisă scurtarea orelor prevăzute în orar, în special a ultimelor ore, cu 

excepţia cazurilor în care acest lucru este stabilit de conducerea şcolii în scopul desfăşurării unor 

activităţi la nivelul întregii şcoli. 

Art. 78. Toate cadrele didactice au obligaţia de a consulta materialele informative puse la 

dispoziţie în cancelarie şi de a se conforma necondiţionat. 

Art. 79. Toate cadrele didactice vor urmări conţinutul fişei postului şi contractul colectiv de 

muncă şi vor respecta legislaţia în vigoare. 

Art. 80. Este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau 

emoţional copiii/elevii şi/sau colegii. 

Art. 81. Toate cadrele didactice au obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile publice de 

asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia 

copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copiilor/elevilor, inclusiv în legătură cu 

aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică. 

Art. 82. Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în 

condiţiile legii. 

Art. 83. Învăţătorul/profesorul-diriginte are următoarele sarcini şi atribuţii: 

 Asigură, împreună cu elevii clasei, păstrarea în bune condiţii a bazei materiale şi 

remedierea acesteia în cazul deteriorării ei; 

 Răspunde de preluarea şi predarea manualelor şcolare; 

 Predă şi preia de la secretariatul şcolii carnetele de elev în vederea completării şi avizării 

lor; 

 Întocmeşte catalogul provizoriu al clasei la începutul anului şcolar; 

 Completează catalogul definitiv al clasei; 

 Întocmeşte şi predă la timp situaţiile statistice; 

 Întocmeşte caietul dirigintelui (învăţătorului); 

 Planifică temele orelor de dirigenţie şi predă la timp planificarea responsabilului comisiei 

metodice; 

 Organizează  activităţi extraşcolare cu elevii; 

 Colaborează cu colectivul didactic al clasei în scopul cunoaşterii elevilor şi al 

îmbunătăţirii procesului de predare-învăţare; 

 Colaborează cu personalul medical sau de consiliere pentru rezolvarea problemelor 

elevilor; 

 Organizează şedinţe cu părinţii semestrial sau ori de câte ori este cazul; 

 Preia, pe bază de proces verbal, sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea elevii şi 

răspunde de păstrarea în bune condiţii a sălii şi a bunurilor din clasă; 

 Urmăreşte frecvenţa elevilor, motivează absenţele elevilor  pe baza certificatelor avizate 

de medicul de familie precum şi pe baza cererilor părinţilor. 
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2. Personalul nedidactic  

 

Art. 84. Angajarea personalului nedidactic în unitatea de învăţământ se face prin concurs, 

este coordonată de către director și validată de Consiliului de Administraţie al unității de 

învățământ. 

Art. 85. Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de administratorul de 

patrimoniu, iar programul se stabileşte de către administrator, potrivit nevoilor unităţii de 

învăţământ şi cu aprobarea directorului. 

Art. 86. Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul 

compartimentului administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în limita 

competenţelor, de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unităţii de învăţământ, în 

vederea asigurării securităţii elevilor şi personalului din unitate.  

 

 

 

 

VI. ORGANISME FUNCŢIONALE ŞI RESPONSABILITĂŢI 

ALE PERSONALULUI DIDACTIC ŞI NEDIDACTIC 
 

 

1. Consiliul profesoral 
 

Art. 87. Consiliul Profesoral este organul colectiv de conducere al şcolii şi se întruneşte 

lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum 1/3 din 

numărul personalului didactic de predare. 

 Art. 88. Cvorumul necesar pentru întrunirea în ședință a consiliului profesoral este de 2/3 

din numărul total al membrilor cu norma de bază în unitatea de învățământ. 

Art. 89. Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puțin jumătate plus unu din 

numărul total al membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în unitate și sunt obligatorii 

pentru personalul unității de învățământ, pentru elevi, părinți, tutori, reprezentanți legali. 

Art. 90. Invitați la ședințele consiliului profesoral pot fi membrii personalului didactic 

auxiliar, ai personalului nedidactic, reprezentanți ai părinților, ai administrației publice locale sau 

alți parteneri educaționali. 

Art. 91. Prezenţa cadrelor didactice, cu norma de bază în unitate, la şedinţele Consiliului 

Profesoral este obligatorie. Absenţa nemotivată de la şedinţele consiliului profesoral din unitatea de 

învăţământ unde are norma de bază se consideră abatere disciplinară. 

Art. 92. Cadrele didactice care nu au norma de bază în unitate au dreptul de a participa la 

toate ședințele consiliului profesoral și au obligația de a participa la consiliile de validare a 

situațiilor școlare, precum și la consiliile profesorale a căror tematică necesită prezența tuturor 

cadrelor didactice ale unității școlare. 

Art. 93. Consiliul Profesoral dezbate şi adoptă variante de proiecte curriculare sau pentru 

curriculum nucleu, curriculum la decizia şcolii etc. 

Art. 94. Consiliul Profesoral validează situaţia şcolară la sfârşitul semestrului sau la sfârşitul 

anului şcolar. 

Art. 95. Consiliul Profesoral decide asupra aplicării sancţiunilor prevăzute de Statutul 

personalului didactic. 

Art. 96. În afara Consiliilor Profesorale ordinare se pot organiza întâlniri numai cu 

profesorii sau învăţătorii, în scop informativ. 

Art. 97. Consiliul Profesoral aprobă, la propunerea diriginţilor, elevii cărora urmează să li se 

scadă nota la purtare sau să li se acorde recompense. 
 Art. 98. Atribuțiile Consiliului Profesoral sunt stipulate în art. 58 din ROFUIP.  
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2. Consiliul clasei 

 

Art. 99. La începutul fiecărui an şcolar, consilierul educativ organizează întâlniri cu 

învăţătorii şi diriginţii pentru formare în domeniul activităţii la nivelul consiliului clasei; activităţile 

de formare vor fi consemnate în  procese-verbale. 

Art. 100. Învăţătorii şi diriginţii au obligaţia de a întocmi, pe baza actelor legale, liste cu 

elevii ai căror părinţi au un venit lunar, pe membru de familie, egal sau mai mic decât salariul 

minim brut pe economie, pentru ca aceşti elevi să poată beneficia de ajutoare materiale legale                 

(rechizite, burse). 

Art. 101. Învăţătorii şi diriginţii numiţi la începutul anului şcolar au obligaţia de a semna 

fişa cu atribuţiile specifice acestei responsabilităţi şi de a duce la îndeplinire atribuţiile ce le revin. 

 

 

 

3. Comisiile metodice 

 

 Art. 102. La nivelul unității școlare, funcționează Comisia Invățătorilor (cu două 

subcomisii: 0-I, respectiv II-IV), iar pentru învățământul gimnazial comisiile metodice sunt 

organizate pe arii curriculare. 

Art. 103. Comisiile metodice au obligaţia să colaboreze la elaborarea ofertei educaţionale. 

Art. 104. Comisiile metodice colaborează pentru organizarea şi realizarea unor activităţi de 

formare continuă, de cercetare pedagogică, organizare de sesiuni ştiinţifice. 

Art. 105. Comisiile metodice vor întocmi şi realiza programe de recuperare pentru elevii cu 

nevoi speciale. 

Art. 106. Comisiile de la nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe baza 

deciziei de constituire emise de directorul unităţii de învăţământ.  

Art. 107. Atribuțiile comisiilor metodice sunt stipulate de art. 66 din ROFUIP. 

Art. 108. Atribuțiile responsabilului comisiei metodice sunt stipulate în art. 67 din ROFUIP.  

Art. 109. Funcționarea comisiilor se va realiza pe baza unor proceduri stabilite la nivelul 

unității. 

Art. 110. În cadrul unităţii există, pe lângă comisiile cu caracter permanent, comisii cu 

caracter temporar şi ocazional. 

Art. 111. Comisiile cu caracter permanent sunt: Comisia pentru Curriculum; Comisia de 

Evaluare și Asigurare a Calității; Comisia pentru Perfecționare și Formare Continuă; Comisia de 

Securitate și Sănătate în Muncă și pentru Situații de Urgență; Comisia pentru Controlul Managerial 

Intern; Comisia pentru Prevenirea și Eliminarea Violenței; a faptelor de corupție și discriminării în 

mediul școlar și promovarea interculturalității; Comisia pentru Programe și Proiecte Educative. 

Art. 112. Comisiile cu caracter temporar sunt: Comisia de Evaluare Națională pentru 

clasele II-IV-VI; Comisia pentru Evaluarea Naţională la clasa a VIII-a; Comisia de Simulare a 

Evaluării Naţionale la clasa a VIII-a; Comisia de Inscriere în Invăţământul Primar; Comisia de 

întocmire a orarului şi a serviciului pe şcoală; Comisia pentru admiterea în învăţământul liceal; 

Comisia pentru programul Şcoală după şcoală; Comisia pentru recepţie, inventariere şi casare; 

Comisia pentru examenele de corigenţă; Comisia de monitorizare a frecvenţei elevilor; Comisia de 

verificare a notării ritmice şi a documentelor şcolare; Comisia de acordare a burselor, rechizitelor şi 

ajutoarelor pentru procurarea calculatoarelor; Comisia pentru gestionarea manualelor; Comisia 

pentru recepţie, depozitare şi distribuţia “Programului social suplimentar de hrană pentru elevi, 

constând în produse de panificaţie şi lapte”, Comisiile  pentru organizarea olimpiadelor pe 

discipline. 

Art. 113. Comisiile cu caracter ocazional sunt: Comisia de Cercetare Disciplinară; Comisia 

de Mobilitate; Comisia de Echivalare a Competențelor Lingvistice. 
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4. Coordonatorul de proiecte și  

programe educative școlare și extrașcolare 

 

Art. 114. Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare este, 

de regulă, un cadru didactic titular, propus de Consiliul Profesoral și aprobat de către Consiliul de 

Administrație, în baza unor criterii specifice aprobate de către Consiliul de Administrație al unității 

de învățământ. 

 Art. 115. Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 

coordonează activitatea educativă din unitatea de învățământ, inițiază, organizează și desfășoară 

activități extrașcolare la nivelul unității de învățământ, cu diriginții, cu responabilul comisiei de 

învățământ primar, cu consiliul reprezentativ al părinților/asociația de părinți, cu reprezentanți ai 

consiliului elevilor, cu consilierul școlar și cu partenerii guvernamentali și neguvernamentali. 

Art. 116. Atribuțiile coordonatorului sunt prevăzute de art. 69 din ROFUIP. 

 

 

5. Compartimentul secretariat 

 

 

Art. 117. Secretariatul este subordonat directorului şcolii şi este alcătuit din secretar şi 

analist programator. 

Art. 118. Atât secretarul, cât şi analistul programator al şcolii îşi desfăşoară activitatea 

conform fişei postului. 

Art. 119. Secretariatul funcţionează între orele 8.00-16.00, iar programul se poate modifica 

în funcţie de cerinţele şcolii.  

Art. 120. În timpul desfăşurării programului, este interzisă perturbarea activităţii 

secretariatului de către cadrele didactice sau personalul şcolii, cu excepţia cazurilor justificate.   

Art. 121. Secretarul-șef/Secretarul unității de învățământ pune la dispoziția personalului 

condicile de prezență, fiind responsabil cu siguranța acestora. 

Art. 122. Secretarul-șef/Secretarul răspunde de securitatea cataloagelor și verifică, la 

sfârșitul orelor de curs, împreună cu profesorul de serviciu, existența tuturor cataloagelor, încheind 

un proces-verbal în acest sens. 

Art. 123. În perioada cursurilor, cataloagele se păstrează în cancelarie, într-un fișet 

securizat, iar în perioada vacanțelor școlare, la secretariat, în aceleași condiții de siguranță.  

 

 

6. Serviciul financiar 

 

 

Art. 124. Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică în care sunt realizate: 

fundamentarea şi execuţia bugetului, evidenţa contabilă, întocmirea şi transmiterea situaţiilor 

financiare. 

Art. 125. Reprezentantul acestui serviciu este administratorul financiar. 

Art. 126. Întreaga activitate financiară a unităţii de învăţământ se organizează şi se 

desfăşoară cu respectarea legislaţiei în vigoare, atribuțiile fiind stipulate de art.85 din ROFUIP. 

Art. 127. Activitatea financiară a unităţii se desfăşoară pe baza bugetului propriu. 

Art. 128. Pe baza bugetului aprobat, directorul şi consiliul de administraţie actualizează 

programul anual de achiziţii publice, stabilind şi celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea 

încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate. 

Art. 129. Resursele extrabugetare ale unităţii pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform 

hotărârii Consiliului de Administraţie. 
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7. Biblioteca şcolară sau  

Centrul de documentare şi informare 
 

Art. 130. În unitatea de învăţământ se organizează şi funcţionează Biblioteca şcolară sau 

Centrul de documentare şi informare. 

Art. 131. Programul bibliotecarului unității școlare se desfășoară între orele 9.00 – 13.00. 

Art. 132. Elevii au acces gratuit la cărţile puse la dispoziţie prin biblioteca şcolară, putând 

folosi sala de lectură sau împrumuta acasă cărţile dorite, prin completarea fișei de împrumut. 
 

 

 

VII. ORGANIZAREA SERVICIULUI PE ŞCOALĂ 
 

 

Art. 133. Personalul didactic de predare are obligaţia de a efectua serviciul pe şcoală în 

conformitate cu atribuţiile profesorului şi învăţătorului de serviciu stabilite prin prezentul 

regulament. 

Art. 134. Profesorul sau învăţătorul de serviciu trebuie să fie prezent la şcoală cu 15 minute 

înainte de începerea serviciului pe şcoală.    

Art. 135. Serviciul pe şcoală se va organiza de luni până vineri într-un singur schimb, între 

orele 7.45 – 14.00. 

Art. 136. Graficul cadrelor didactice de serviciu va fi întocmit la începutul anului şcolar, va 

fi avizat de director şi va fi afişat în cancelarie, la avizierul şcolii şi la secretariat. 

Art. 137. La intrarea în serviciu, învăţătorul/profesorul de serviciu va verifica existenţa 

tuturor cataloagelor în dulapul special amenajat, lucru care se va repeta şi la ieşirea din serviciu. 

Art. 138. În timpul pauzelor, învăţătorul/profesorul de serviciu are obligaţia de a fi pe 

holurile şcolii pentru a supraveghea activitatea elevilor şi pentru a preveni situaţii precum:  acte de 

violenţă între elevii şcolii, între elevi şi alte persoane din afara şcolii, violenţe de limbaj, fumatul în 

grupurile sanitare sau în exteriorul şcolii, acţiuni de distrugere a mobilierului, pătrunderea în incinta 

şcolii a elevilor de la altă şcoală etc. 

Art. 139. Verifică prin sondaj, în timpul pauzelor, dacă sălile de clasă şi grupurile sanitare 

îndeplinesc normele de curăţenie, iar elevii de serviciu pe clasă îşi îndeplinesc atribuţiile ce le revin. 

Art. 140. Învăţătorul/profesorul de serviciu semnalează imediat conducerii şcolii orice act 

de indisciplină sau orice alt eveniment petrecut în timpul serviciului său. 

Art. 141. Învăţătorul/profesorul de serviciu trebuie să asigure buna desfăşurare a intrării şi 

ieşirii elevilor în/din şcoală la începutul şi la sfârşitul pauzelor, verificând uniforma şcolară şi ţinuta 

corespunzătoare.  

Art. 142. Învăţătorul/profesorul de serviciu verifică prezenţa la ore a cadrelor didactice, 

aduce la cunoştinţa directorului eventualele absenţe, iar în lipsa directorului ia măsuri pentru 

acoperirea orelor la care învăţătorul sau profesorul lipseşte. 

Art. 143. Învăţătorul/profesorul de serviciu  trebuie să ia legătura imediat cu cadrul medical 

în legătură cu eventualele accidentări sau îmbolnăviri ale elevilor în timpul pauzelor. 

Art. 144. La sfârşitul  programului, învăţătorul/profesorul de serviciu  va încheia un proces 

verbal detaliat în care va consemna toate evenimentele petrecute în timpul serviciului. 
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VIII. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE ELEVILOR 

 

 

1. Drepturile elevilor 
 

 

Art. 145. Elevii se bucură de toate drepturile legale şi nicio activitate din şcoală nu le poate 

leza demnitatea sau personalitatea. 

Art. 146. Elevii au dreptul şi obligaţia de a cunoaşte şi de a respecta prevederile 

Regulamentului de ordine interioară şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar de stat. 

Art. 147. Elevii beneficiază de învăţământ de stat gratuit în limita procentului din PIB 

acordat învăţământului. 

Art. 148. Elevii pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor şi a învăţătorilor, pe toată 

durata studiilor, baza didactică şi materială de care dispune şcoala. 

Art. 149. Elevii au dreptul să participe la activităţile extracurriculare organizate de şcoală 

sau de cluburile copiilor fără a afecta programul zilnic. 

Art. 150. Elevii au dreptul la bilete cu preţ redus la spectacole, manifestări sportive, 

transport în comun etc. 

Art. 151. Elevii de la învăţământul primar şi gimnazial primesc gratuit manuale şcolare. 

Art. 152. Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense pentru 

rezultate deosebite la activităţile curriculare şi extracurriculare, precum şi pentru atitudine civică 

exemplară. 

Art. 153. Elevii cu cerințe educaționale speciale aflați în evidența CMBRAE beneficiază de 

asistență socială constând în alocație zilnică de hrană, rechizite școlare, îmbrăcăminte și 

încălțăminte în cuantum egal cu cel pentru copiii aflați în sistemul de protecție a copilului.  

Art. 154. La nivelul şcolii se constituie Consiliul Elevilor, format din reprezentanţi ai 

elevilor din fiecare clasă şi funcţionează pe baza unui regulament propriu. 

Art. 155. Elevii au dreptul la o evaluare obiectivă  și corectă. 

Art. 156. Transferul elevilor se face cu aprobarea consiliului de administrație al unității de 

învățământ la care se solicită transferul și cu avizul consultativ al consiliului de administrație al 

unității de învățământ de la care se transferă. 

Art. 157. Transferul elevilor în timpul anului școlar se poate efectua conform art. 155, 

paragraful 4 din ROFUIP. 

Art. 158. Elevilor le vor fi respectate toate drepturile precizate în Statutul elevilor, art. 6-12. 

 
 

2. Îndatoririle elevilor 

 

2.1. Frecvenţa elevilor 

 

Art. 159.  
a. Frecvenţa elevilor la cursuri este obligatorie, iar intrarea în şcoală se face pe baza  

uniformei şcolare care conţine sigla unităţii de învăţământ.  

b. Nu este permisă învoirea elevilor de la ore, cu excepţia cazurilor de participare la diferite 

activităţi şcolare desfăşurate în timpul programului cu aprobarea directorului unităţii şi, după caz, a 

inspectoratului şcolar.  

c. Elevii nu au voie să chiulească de la ore şi nu au voie să iniţieze sau să participe la acţiuni 

colective de chiul. 
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d. În situaţia absentării din motive de sănătate, elevii sunt obligaţi ca în termen de 5 zile de 

la revenirea în şcoală să prezinte adeverinţă medicală vizată de medicul de familie, nerespectarea 

termenului atrăgând după sine declararea absențelor ca nemotivate. 

e. Pentru alte situaţii, motivarea absenţelor se face, în limita a 20 de ore de curs, pe baza 

unei cereri scrise de părinte/tutorele legal adresată învățătorului/dirigintelui și avizată de directorul 

unității de învățământ. 

f. Elevii scutiţi de efort fizic sunt obligaţi să fie prezenţi la orele de educaţie fizică  şi să 

rămână sub supravegherea profesorilor. Elevii scutiţi de efort fizic vor prezenta la şcoală 

documentul respectiv până la data de 1 octombrie 2016. Orice scutire medicală prezentată după 

această dată este luată în evidenţă cu data respectivă fără a avea însă efect asupra absenţelor primite 

anterior. Tot până la 1 octombrie toți elevii apţi de efort fizic vor prezenta adeverinţa de sănătate de 

la medicul de familie conform căreia pot participa la orele de educaţie fizică fără riscuri. 

g. Pentru elevii scutiți medical, profesorul de educație fizică consemnează în catalog, la 

rubrica respectivă, ”scutit medical în semestrul” sau ”scutit medical în anul școlar”, specificând 

totodată documentul medical, numărul și data eliberării acestuia. Documentul medical va fi atașat la 

dosarul personal al elevului, aflat la secretariat. 

 

 

 

2.2. Comportamentul elevilor 

 

Art. 160.  
a. Indiferent de momentul şi de locul unde se află, elevii trebuie să aibă un comportament 

civilizat, corect, dovedind prin aceasta că sunt elevi şi că respectă numele şcolii în care învaţă. 

b. Este interzis oricărui elev să aducă în clasă sau în şcoală persoane străine sau să fie 

aşteptaţi de alte persoane în şcoală sau în curtea şcolii (cu excepţia membrilor familiei). 

c. Elevii nu au voie să aducă în şcoală şi să folosească niciun fel de spray-uri 

lacrimogene/paralizante sau orice alte materiale pirotehnice sau de altă natură care ar putea pune în 

pericol integritatea fizică a celor din jur. 

d. Se interzice cu desăvârşire elevilor fumatul, consumul de băuturi alcoolice sau droguri. 

e. Este interzisă introducerea în şcoală a materialelor vizuale sau auditive care atentează la 

bunele moravuri. 

f. Elevii nu au voie să introducă în perimetrul şcolii patine cu rotile, biciclete, motorete, 

pantofi sport cu role, aparate radio sau casetofoane. 
               g. Este interzisă utilizarea telefonului mobil în timpul orelor de curs, precum şi menţinerea 

acestuia în stare de funcţionare în timpul orei. La începerea orei, profesorul va solicita elevilor  

depunerea telefoanelor pe rafturile amenajate în acest sens și inscripționate cu numele elevilor. În 

cazul în care aceștia nu au predat telefonul și au fost surprinși folosindu-l, profesorii au obligaţia de 

a preda pe bază de proces verbal aceste telefoane la secretariat. Telefoanele vor putea fi ridicate 

doar de către părinţi. Măsura va fi însoțită de scăderea notei la purtare.  

h. Se interzice elevilor să posede sau să folosească orice tip de armă şi să se implice în acte 

de violenţă sau intimidare. 

i. Elevii nu au voie să cheme la şcoală pentru aşa-numitele „răfuieli” sau „ intimidări” alţi 

elevi mai mari, cunoscuţi, „ prieteni” din afara şcolii etc. 

j. Elevilor le este interzis să-şi însuşească bunuri, obiecte sau bani care nu le aparţin. 

k. Este interzisă folosirea produselor oferite gratuit ca supliment alimentar (lapte, corn, măr) 

în alte scopuri decât cel pentru care au fost distribuite. 

l. Elevii nu au voie să mâzgălească, să scrie, să deseneze cu pix, marker, creion, spray 

colorat, vopsea etc. mobilierul şcolii, pereţii interiori sau exteriori, lambriul, gardul şcolii, ferestrele 

sau uşile. 
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m. Elevii care produc daune sau deteriorează bunurile din dotarea şcolii au obligaţia să 

repare sau să înlocuiască obiectele deteriorate sau să achite contravaloarea pagubelor produse. În 

cazul în care vinovatul nu a fost identificat, răspunderea (şi implicit achitarea pagubei) revine 

colectivului care a folosit sala sau echipamentul respectiv. 

n. Resturile de alimente consumate în pauză şi hârtiile nefolosite se vor pune în coşurile 

special destinate colectării deşeurilor. 

o. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev şi să-l prezinte cadrelor didactice 

pentru consemnarea notelor. 

p. Elevii trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în 

bună stare la sfârşitul anului şcolar. 

r. Este interzisă folosirea în timpul orelor a aparatelor foto, aparatelor de filmat sau 

telefoanelor fără acordul cadrelor didactice care predau la ora respectivă. 

s. Este interzisă aruncarea diverselor obiecte pe geam, iar elevii surprinși făcând acest lucru 

vor fi sancționați disciplinar. 
 
 

2.3. Accesul elevilor în şcoală 
 

Art. 161.  
a. Accesul elevilor în şcoală se face numai pe la intrarea elevilor, prin intrările stabilite, 

securizate/păzite corespunzător.  

b. Accesul elevilor în unitatea de învăţământ va fi permis, în conformitate cu prevederile 

regulamentului de organizare și funcționare, pe baza carnetului de elev şi a semnelor distinctive de 

ţinută şi identitate adoptate de unitatea şcolară – tricou/cămaşă/vestă/pulover cu emblema şcolii.  

c. Poarta pentru accesul elevilor în şcoală va fi deschisă până la ora 8.15. 

d. Elevii care nu poartă uniforma au acces în incinta unităţii şcolare după ce au fost 

identificaţi de către persoanele care asigură paza şi îndrumarea elevilor. Elevul de serviciu va nota 

numele acestora şi clasa din care fac parte într-un registru special, evidenţă care este realizată în 

timpul primei ore de curs. 

e. Elevii de serviciu trebuie să se prezinte la şcoală cu 15 minute înainte de începerea 

cursurilor, pentru a putea fi preluaţi şi instruiţi de către profesorul de serviciu. Aceştia au obligaţia 

de a înmâna persoanelor din afara şcolii câte un ecuson de vizitator şi de a le conduce în unitatea 

şcolară, după ce au notat în registrul specific numele şi prenumele persoanelor respective, seria şi 

numărul actului de identitate, scopul vizitei, ora intrării şi părăsirii incintei unităţii de învăţământ. 

f. Ieşirea elevilor din şcoală în timpul programului/pauze este strict interzisă, cu excepţia 

situaţiilor speciale, cazuri în care elevii respectivi vor putea ieşi numai după ce au obţinut de la 

profesorul de serviciu un bilet de voie; profesorul va trece într-un registru special motivul învoirii, 

iar elevul va semna. 

g. Circulaţia elevilor pe  holuri şi scări se va face în mod civilizat, atât la intrare, cât şi la 

ieşire. 

h. Este interzisă circulaţia elevilor pe scara profesorilor. 

i. La terminarea cursurilor, elevii vor părăsi imediat sala de clasă sub supravegherea 

învăţătorului sau a profesorului cu care au avut ultima oră de curs şi nu vor staţiona în curtea şcolii 

fără un motiv bine întemeiat. 

j. Elevii din învăţământul primar care trebuie să-şi aştepte părinţii sunt obligaţi să nu 

părăsească incinta şcolii până la venirea acestora. 

 k. Elevii din învăţământul primar, din sistemul step-by-step, vor părăsi unitatea şcolară 

însoţiţi de un părinte, după finalizarea orelor de curs, adică de luni până joi la ora 16.00, iar vinerea 

la ora 14.00. 
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2.4. Ţinuta elevilor 
 

Art. 162.  
a. Uniforma inscripționată cu emblema şcolară este obligatorie pentru toţi elevii. 

b. Este obligatoriu ca elevii să aibă o ţinută decentă, curată şi îngrijită. 

c. Băieţilor le este interzis să-şi vopsească părul sau să poarte cercei. Tunsoarea şi 

pieptănătura băieţilor trebuie să fie decente. 

d. Fetelor le este interzis să se machieze, să poarte haine transparente, excesiv de scurte, 

strâmte sau decoltate şi pantofi cu toc înalt. 

e.  Este interzis elevilor să poarte îmbrăcăminte neadecvată vârstei şi calităţii de elev şi să 

folosească însemne specifice unor grupuri sataniste etc. 

 

 

 

2.5. Recompense acordate elevilor 
 

Art. 163.  
Pentru rezultate deosebite în activitatea şcolară şi extraşcolară, elevii pot fi recompensaţi 

după cum urmează: 

      - evidenţierea în faţa colegilor de clasă, a colegilor de şcoală sau a Consiliului Profesoral 

      - evidenţierea pe site-ul şcolii (www.scoalanr193.ro) 

      - evidenţierea acestora la avizierul şcolii 

   - acordarea de premii, diplome şi recompense materiale din sponsorizări ale asociației de 

părinți sau alte donații. La clasele 0-IV se vor acorda elevilor diplome de merit, iar la clasele V-VIII 

premii şi menţiuni,  cu condiţia ca media generală anuală să fie peste 9.00, iar media la purtare să 

fie 10. 

 

 

2.6. Sancţiuni aplicate elevilor 
 

 

Art. 164.  
În funcţie de gravitatea faptei săvârşite, elevii care încalcă regulile vor fi sancţionaţi 

conform regulamentului, după cum urmează:  

 

 

 

 

Abaterea 

 

Sancţiune la prima abatere Sancţiune la mai multe abateri 

Întârziere la oră - avertisment verbal - absenţă în catalog 

Absenţe nemotivate de 

la ore 
- discuţie cu elevul și cu 

părinții acestuia 

- scăderea notei la purtare cu 1 punct 

pentru fiecare 10 absenţe nemotivate 

conform art. 101. d şi e 

- pierderea bursei dacă elevul primeşte 

bursă 

Implicarea în conflicte 

verbale violente, 

bătaie 

- discuţie cu elevul şi cu 

părinţii acestuia 

- scăderea notei la purtare cu 1 

punct 

- scăderea notei la purtare cu 2 sau mai 

multe puncte  

- preluarea elevului  în baza de date a 

poliţiei de proximitate 

http://www.scoalanr193.ro/
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Deţinerea de obiecte  

ascuţite (cuţite, lame 

etc.) 

- discuţie cu elevul şi părinţii 

acestuia în prezenţa 

poliţistului de proximitate 

- scăderea notei la purtare cu 1 

punct 

 

- preluarea elevului în baza de date a 

poliţiei de proximitate 

- scăderea notei la purtare cu 2 sau mai 

multe puncte 

Fumat - discuţie cu părinţii elevului 

- scăderea notei la purtare cu 1 

punct 

 

- scăderea notei la purtare cu 2 puncte 

Frecventarea barurilor 

în timpul programului 

de şcoală 

- discuţie cu elevul şi părinţii 

acestuia 

- observație individuală 

 

- mustrare scrisă 

- scăderea notei la purtare cu 1 punct 

Distrugerea bunurilor 

şcolii 

- discuţie cu elevul şi părinţii 

acestuia 

- plata tuturor lucrărilor 

necesare reparaţiilor 

- plata tuturor lucrărilor necesare 

reparaţiilor 

- scăderea notei la purtare cu 2 sau mai 

multe puncte 

- mutarea disciplinară temporară  la o altă 

clasă paralelă 
 

Distrugerea unor 

documente şcolare sau 

falsificarea datelor/ 

notelor/ semnăturii 

părintelui/tutorelui  

- discuţie cu elevul şi cu 

părinţii acestuia 

- preluarea elevului  în baza de date a 

poliţiei de proximitate 

- scăderea notei la purtare cu 1 punct sau 

mai multe puncte 

Atitudine 

necuviincioasă faţă de 

personalul şcolii şi 

limbaj deplasat/obscen 

- discutarea cu elevul şi 

părinţii acestuia 

- mustrare scrisă 

- scăderea notei la purtare cu 1-2 puncte 

Ţinută vestimentară 

nepotrivită şi lipsa 

uniformei școlare 

- observație individuală 

- informarea părinţilor 

- interzicerea accesului în şcoală 

- scăderea notei la purtare cu 1-2 puncte 

Deranjarea orei de 

curs 

- avertisment verbal 

- discutarea cu elevul în 

prezenţa psihologului şcolii 

- discuţie cu elevul în prezenţa părinţilor şi 

a psihologului şcolii 

- mustrare scrisă 

- efectuarea de activităţi în folosul 

comunităţii şcolare: teme suplimentare, 

activităţi în biblioteca şcolară sau cu elevii 

de la Şcoală după Şcoală 

- scăderea notei la purtare cu 1-3 puncte 
 

Implicarea în acţiuni 

care aduc atingere 

bunului renume al 

şcolii 

- discuţie cu elevul în prezenţa 

părinţilor 

- mustrare scrisă 

- scăderea notei la purtare cu 2-3 puncte 

Acţiunea de a nu 

păstra curăţenia în 

clasă, holuri, curtea 

şcolii sau alte încăperi 

- observaţie individuală 
- mustrare scrisă 

- efectuarea curăţeniei în clasă la sfârşitul 

programului 

- strângerea hârtiilor şi a altor resturi din 

curtea şcolii 

- scăderea notei la purtare cu 1-2 puncte 
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Aducerea în şcoală a 

unor persoane străine 

în scopul „reglării de 

conturi” 

 

- anunţarea părinţilor 

- mustrare scrisă 

- scăderea notei la purtarea cu 1-2 puncte 

- anunţarea poliţistului de proximitate şi  

introducerea în baza de date a poliţiei 

Difuzarea de materiale 

cu caracter obscen  

- confiscarea materialelor 

- discuţii cu părinţii elevului şi 

cu elevul implicat, împreună 

cu consilierul școlar 

 

- scăderea notei la purtare cu 1-2 puncte 

- anunţarea poliţistului de proximitate 

Folosirea telefoanelor 

mobile, care nu au fost 

depuse în rastelul 

aferent, în timpul 

orelor, fără acordul 

cadrelor didactice 

- confiscarea telefoanelor pe 

bază de proces-verbal 

- depunerea la secretariat  

- returnarea acestora  

reprezentantului legal al 

elevului 

 

 

- confiscarea telefonului şi returnarea 

acestuia numai unui reprezentant legal al 

elevului sancţionat 

- interzicerea accesului în unitatea şcolară 

cu un telefon mobil 

- scăderea notei la purtare cu 1-2 puncte, în 

funcţie de numărul abaterilor 

Folosirea inadecvată a 

telefoanelor în pauze, 

fotografierea sau 

filmarea şi postarea pe 

diverse reţele de 

socializare  

- confiscarea telefoanelor pe 

bază de proces-verbal  

- depunerea acestora la 

secretariat 

- returnarea acestora numai 

unui reprezentant legal al  

elevului sancţionat 

- confiscarea telefonului şi returnarea 

acestuia numai unui reprezentant legal al 

elevului sancţionat 

- interzicerea accesului în unitatea şcolară 

cu un telefon mobil 

- scăderea notei la purtare cu 1-2 puncte, în 

funcţie de numărul abaterilor 
 

 

 

IX. REGULI PRIVIND FOLOSIREA SĂLII DE SPORT 

 

1. Obligaţiile elevilor 

 
Art. 165.  
a. Sala de sport va fi utilizată numai pentru desfăşurarea lecţiilor la materia Educaţie fizică 

şi disciplinele opţionale din această arie curriculară. Orice excepţie va trebui să aibă acordul scris al 

unui director.  

b. Accesul elevilor în sala de sport se face numai însoţit de către profesor.  

c. Uşa de intrare în clădire va fi încuiată înainte de începerea activităţilor didactice. 

d. Elevii vor participa la lecţii doar cu echipament sportiv adecvat, care nu se va folosi 

pentru deplasarea la sala de sport (în acest scop pregătirea vestimentară pentru ora de sport se va 

face în vestiarele aferente).  

e. Până la începerea desfăşurării lecţiei, elevii vor sta pe bănci. 

f. Se interzice lovirea mingii cu piciorul spre tavanul sau spre pereţii laterali ai sălii de sport. 

g. În timpul orelor, consumarea băuturilor răcoritoare se permite doar în pauzele acordate de 

profesor, iar aceste băuturi vor fi depozitate doar pe raftul special amenajat în acest scop aflat în 

sală. 

h. Elevii scutiţi medical pe un semestru sau pe tot anul şcolar au obligaţia să prezinte 

profesorului de sport scutirile medicale în decurs de cel mult 2 săptămâni de la începerea 

semestrului respectiv. 

i. Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a asista la orele de sport conform regulamentelor 

şcolare, schimbând încălţămintea în vestiare. Acestor elevi le este interzisă şederea în timpul 

desfăşurării orelor de sport în vestiare sau în sălile de clasă. 
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j. Accesul persoanelor străine este strict interzis în sala de sport (autorizarea accesului se 

face numai de către director).  

k. Elevilor implicaţi în jocurile sportive desfăşurate în aer liber le este interzis să arunce cu 

mingea în pereţii şcolii/sălii de sport. De asemenea, în pauze le este interzis acestora să se joace cu 

mingea în afara terenurilor amenajate în acest sens. 

 

2. Obligaţiile cadrelor didactice 
 

Art. 166.  
a. La ieşirea elevilor, profesorii trebuie să verifice vestiarele în scopul sesizării stricăciunilor 

produse. 

b. Orice stricăciune produsă va fi consemnată de către profesor în caietul de procese verbale, 

iar elevii răspunzători pentru distrugerile respective vor fi sancţionaţi conform prezentului 

regulament. 

 

 

X. REGULI PRIVIND FOLOSIREA LABORATOARELOR 

 

1. Laboratorul de informatică 

 

Art. 167. 
Elevii au obligaţia ca, în timpul desfăşurării orelor în laboratorul de informatică, să ţină cont 

de următoarele aspecte: 

a) Accesul elevilor în laborator se face numai în prezenţa profesorului sau cu acordul 

acestuia. 

  b) Calculatoarele şi echipamentele periferice din laborator nu se vor muta şi nu vor fi lovite 

sau expuse unor condiţii necorespunzătoare de lucru. 

  c) Este interzisă demontarea aparatelor, detaşarea carcaselor, efectuarea reglajelor sau 

accesul la componentele interne ale calculatoarelor (activitate rezervată administratorului de reţea). 

  d) Este interzisă utilizarea, de către elevi, a unităţilor floppy, a CD-ROM-urilor şi a 

discurilor amovibile, fără acordul explicit al profesorului, justificat de necesităţi didactice obiective. 

  e) Este interzisă modificarea fişierelor de configurare şi a celor al căror rol nu este foarte 

bine cunoscut. 

  f) Este interzis accesul pe telefoanele mobile fără acordul explicit al profesorului. 

  g) Este interzisă utilizarea altor programe în afara celor impuse de conţinutul disciplinei de 

studiu sau indicate de profesor. 

  h) Este interzisă navigarea pe Internet, în timpul orelor de curs, precum şi descărcarea de 

programe şi fişiere (jocuri, poze ş.a.), fără acordul explicit al profesorului. 

  i) Nu este admisă intervenţia la tablouri electrice, prize, ştechere, mufe etc. 

j) Se va respecta, cu stricteţe, distribuţia pe posturi de lucru efectuată de profesor. 

k) Fiecare elev răspunde de postul de lucru la care îşi desfăşoară activitatea (mobilier şi 

sistem de calcul). 

l) Elevii sunt obligaţi să verifice, la începutul lucrului, integritatea mobilierului şi a 

sistemului de calcul de care răspund şi să semnaleze profesorului neregulile (modificările) depistate. 

m) La sfârşitul unei sesiuni de lucru, elevul este obligat să predea postul la care a lucrat 

profesorului la fel cum a fost primit. 

n) Orice deteriorare a mobilierului sau a sistemului de calcul de la un post de lucru este 

imputată financiar titularului postului respectiv (conform distribuţiei pe posturi făcută de profesor). 

o) În timpul orelor, suporturile de informaţie necesare procesului instructiv-educativ vor fi 

manevrate doar de către profesor (sau cu acordul acestuia). 
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 Art. 168. În laboratorul de informatică, profesorii trebuie să ţină cont de următoarele 

aspecte: 

 a) Este interzisă demontarea aparatelor, detaşarea carcaselor, efectuarea reglajelor sau 

accesul la componentele interne ale calculatoarelor (activitate rezervată administratorului de reţea). 

  b) Este interzisă modificarea fişierelor de configurare şi a celor al căror rol nu este foarte 

bine cunoscut. 

  c) Nu este admisă intervenţia la tablouri electrice, prize, ştechere, mufe etc. 

  d) Profesorii nu vor permite elevilor utilizarea unităţilor floppy, a CD-ROM-urilor şi a 

discurilor amovibile, fără acordul lor explicit, justificat de necesităţi didactice obiective (lecţii, 

teme, proiecte). 

  e) Profesorii nu vor permite accesul elevilor în laborator decât cu acordul lor explicit sau/şi 

în prezenţa lor. 

  f) Profesorii nu vor permite elevilor utilizarea altor programe în afara celor asociate 

conţinutului disciplinei de studiu sau/şi indicate de ei.   

  g) Profesorii nu vor permite elevilor accesul şi navigarea liberă pe Internet în timpul orelor 

şi nici descărcarea de programe sau fişiere (poze, jocuri ş.a.).  

h) Toţi profesorii care desfăşoară ore în laboratorul de informatică sunt obligaţi să semneze 

inventarul comun şi să monitorizeze completarea, de către elevi, a fişelor tehnice ale posturilor PC. 

Profesorii trebuie să predea responsabilului de catedră o copie a proceselor verbale de instruire a 

elevilor referitoare la normele de igienă şi securitate a muncii şi repartiţia elevilor pe posturile de 

lucru, pentru fiecare clasă în parte. 

i) Profesorii au obligaţia de a urmări permanent activitatea elevilor, la posturile lor de lucru 

şi de a înregistra neregulile semnalate de ei sau/şi de elevi în caietul de evidenţă a activităţii din 

laborator. 

j) Profesorii vor monitoriza respectarea, cu stricteţe, a distribuţiei pe posturi de lucru 

stabilită la începutul anului şcolar şi completarea fişei tehnice a staţiilor. 

k) Profesorul trebuie să solicite, din partea elevilor, rapoartele referitoare la neregulile 

(modificările) depistate la preluarea staţiilor, luând măsurile care se impun. 

l) La sfârşitul unei sesiuni de lucru, profesorii trebuie să preia posturile la care au lucrat 

elevii. 

 

2. Alte laboratoare 

 

Art. 169.  
Elevii au obligaţia ca, în toate laboratoarele unităţii de învăţământ unde îşi desfăşoară orele, 

să ţină seama de următoarele: 

a) să nu intre în laborator fără supravegherea sau permisiunea profesorului; 

b) să manifeste un comportament adecvat, păstrând ordinea şi liniştea;  

c) să nu umble la dulap, cu substanţele chimice şi materialele didactice puse la dispoziţie, 

fără permisiunea profesorului; 

d) să nu umble la prize şi la aparatura din incinta laboratorului fără supravegherea strictă a 

profesorului; 

e) să nu producă stricăciuni, în sensul să nu deterioreze mobilierul de specialitate din dotarea 

laboratorului.  
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XI. PARTENERI EDUCAŢIONALI 
 

 

Art. 170. Părinţii elevilor, comitetele de părinţi şi Consiliul reprezentativ al părinţilor 

 

a. Comitetele de părinţi se organizează şi funcţionează în baza Legii Educaţiei şi a 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar. 

b. Comitetele de părinţi îşi desfăşoară activitatea în baza unui program de activitate anual. 

c. Comitetul de părinţi sprijină conducerea şcolii şi dirigintele în întreţinerea, dezvoltarea şi 

modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ. 

d. Comitetul de părinţi ajută şcoala şi diriginţii în activitatea de consiliere şi orientare 

socioprofesională sau de integrare socială a absolvenţilor. 

e. Comitetul de părinţi sprijină dirigintele în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi 

extraşcolare. 

f. Comitetele de părinţi pot atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii 

financiare sau materiale, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale 

din clasă şi din şcoală. 

g. Comitetele de părinţi pot realiza venituri proprii prin organizarea  în colaborare cu şcoala 

a unor manifestări cultural-artistice, sportive, turistice sau donaţii şi sponsorizări din partea unor 

persoane fizice sau juridice. 

h. În adunarea generală  a comitetelor de părinţi  la nivel de şcoală se alege Consiliul 

reprezentativ al părinţilor format din preşedinte, vicepreşedinte şi casier.  

i. Directorul unităţii de învăţământ convoacă adunarea generală a comitetelor de părinţi la 

nivelul şcolii în calitate de secretar al Consiliului reprezentativ al părinţilor. 

j. Consiliul reprezentativ al părinţilor se organizează şi funcţionează pe baza unui 

regulament propriu. 

k. Consiliul  reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor în Consiliul de 

administraţie al şcolii. 

l. Fondurile realizate de comitetele de părinţi şi de consiliul reprezentativ al părinţilor vor fi 

înregistrate conform normelor în vigoare. La gestionarea fondurilor se vor avea în vedere 

următoarele: 

 sumele realizate se consemnează într-un proces verbal în care se menţionează 

acţiunea organizată, cheltuielile şi venitul net, proces verbal semnat de preşedintele, secretarul şi 

casierul consiliului; 

 evidenţa operaţiunilor de încasări şi plăţi se ţine cu ajutorul  registrului de casă; 

 plăţile se fac cu aprobarea consiliului şi se justifică cu acte oficiale: facturi, bonuri de 

casă, chitanţe; 

 obiectele de inventar şi materialele procurate din fondurile comitetelor de părinţi se 

predau unităţii de învăţământ pe bază de proces verbal şi vor fi trecute în inventarul şcolii potrivit 

reglementărilor în vigoare. 

m. Consiliul reprezentativ al părinţilor prezintă raportul asupra activităţii în Adunarea 

generală a comitetelor de părinţi la începutul fiecărui an şcolar inclusiv programul de activitate şi 

proiectul de buget pe anul şcolar în curs. 

Art. 171. Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului are dreptul să dobândească 

informaţii referitoare numai la situaţia propriului copil. 

Art. 172. Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevului sunt parteneri educaţionali 

principali ai unităţilor de învăţământ. 

Art. 173. Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului are acces în incinta unităţii de 

învăţământ în concordanţă cu procedura de acces, dacă: 

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

unităţii de învăţământ; 



Regulament de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ 
 – Şcoala Gimnazială Nr. 193 – 

 

  

b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice; 

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

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

preşcolar/primar/profesorul diriginte; 

e) participă la acţiuni organizate de asociaţia de părinţi. 

Art. 174. 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. 

Art. 175. Îndatoririle părinţilor: 

a) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a 

asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru 

şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor. 
  b) Părinţii/tutorii sau susținătorii legali ai elevilor trebuie să-şi susţină elevii în activităţile 

lor educaţionale. Părinţii vor asigura: sosirea elevilor la timp la şcoală; participarea elevilor la orele 

de pregătire suplimentară în vederea examenelor naţionale. Părinții/tutorii sau susținătorii legali ai 

elevilor trebuie să asigure frecvența școlară a elevilor în învățământul obligatoriu și trebuie să ia 

măsuri pentru școlarizarea elevilor până la finalizarea studiilor. În caz contrar, pot fi sancționați, 

conform legislației în vigoare cu amendă cuprinsă între 100 lei și 1000 lei sau trebuie să presteze 

muncă în folosul comunității.  

  c) Părinţi/tutorii sau susținătorii legali ai elevilor nu trebuie să întrerupă programul şcolar. 

Mesajele importante se vor transmite prin secretariatul unităţii şcolare, iar telefoanele elevilor se 

accesează doar în timpul pauzelor.  

d) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor 

din patrimoniul unităţii de învăţământ, cauzate de elev. 

e) Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a copiilor/elevilor şi a 

personalului unităţii de învăţământ. 
 f) Părintele sau reprezentantul legal al elevului va semna un ”Contract educațional” la 

înscrierea/transferarea elevului.  
 

 
XII. DISPOZIŢII FINALE 

 

 

Art. 176. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ se prelucrează 

elevilor, părinţilor şi întregului personal al unităţii cu proces-verbal şi semnătura tuturor celor 

instruiţi, imediat ce este aprobat în Consiliul Profesoral. 

Art. 177. Necunoaşterea sau ignorarea deliberată a prezentului regulament şi a tuturor 

documentelor menţionate care reglementează procesul de învăţământ nu absolvă de răspundere şi 

acestea nu pot fi invocate drept scuză. 

Art. 178. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ va fi transmis 

electronic tuturor cadrelor didactice, va fi afişat la avizier şi pe site-ul şcolii, pentru a putea fi 

consultat ori de câte ori este nevoie. 

Art. 179. La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul de 

ordine interioară pentru anul şcolar 2015-2016. 

Art. 180. Modificarea prezentului regulament nu se poate face decât de către Consiliul 

Profesoral al şcolii, în conformitate cu schimbările care pot interveni în procesul de învăţământ. 
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Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ a fost adoptat în şedinţa 

Consiliului Profesoral din data de 15.12.2016  şi aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din 

data de 15.12.2016 
 

 

 

XIII. Anexe 

 

 

 

Anexa nr. 1 

 

- Model bilet de învoire 

- Model cerere-tip pentru motivarea absențelor 

- Model proces-verbal pentru confiscarea telefonului 

- Model contract educaţional 

 

Propunere bilet de voie: 

 

 

 

Şcoala Gimnazială Nr. 193 

 

BILET DE VOIE 

 

 

Elevul ......................................................................... din clasa ...................... are  

permisiunea să părăsească incinta şcolii, întrucât ................................................ 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

Data:                                                                                    Profesor de serviciu: 

.........................                                                           ................................................. 

                                                                                    ................................................. 
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Propunere cerere-tip pentru motivarea absenţelor: 

 

 

 

 

        Şcoala Gimnazială Nr. 193 

 

 

 

D-le/d-nă diriginte, 

 

 

 

 

        Subsemnatul/a ...................................................................................., în calitate 

de părinte al elevului/ei .............................................................................. din clasa a 

........, vă rog să binevoiţi a motiva absenţele fiului/fiicei mele din data de 

................................, întrucât acesta/aceasta a lipsit din motive de 

sănătate/familiale/……………………………………………………………………. 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

        Vă mulţumesc pentru înţelegere! 

 

 

 

 

        Data:                                                                        Semnătura: 

   

...........................                                                     ........................................... 

 

 

 

D-lui/D-nei diriginte al/a clasei ............... 
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Propunere pentru proces-verbal confiscare telefon 

   

 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

  

 Incheiat azi...................................cu ocazia confiscării telefonului mobil al 

elevului............................................... din clasa ....................   de către profesor 

............................................  din următoarele motive..................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

Telefonul va fi predat la secrecretariat și înmânat reprezentantului legal al elevului. 
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Anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 
 

Modelul contractului educational 

Antet scoala 
Avand in vedere prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile 

ulterioare, ale Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar aprobat 

prin OMEN nr. 5115/ 15.12.2014, ale Legii nr.272/2004, privind protectia i promovarea drepturilor 

copilului, republicat, 

Se incheie prezentul: 

CONTRACT EDUCATIONAL 

I. Partile semnatare 
1. (Unitatea de invatamant)________________, cu sediul in _____________________________, 

reprezentata prin director, dna/dl.________________________________________________. 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. _________________________ parinte/tutore/sustinator legal al elevului, cu 

domiciliul in _________________________________________________, 

3.Beneficiarul direct al educatiei,____________________________________elev. 

 

II. Scopul contractului: asigurarea conditiilor optime de derulare a procesului de invatamant prin 

implicarea si responsabilizarea partilor implicate in educatia beneficiarilor directi ai educatiei. 

 

III. Drepturile partilor: drepturile partilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevazute in 

Regulamentul de Organizare si functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si in Regulamentul de 

organizare si functionare al unitatii de invatamant. 

 

IV. Partile au cel putin urmatoarele obligatii:*) 
1. Unitatea de invatamant se obliga: 

a) sa asigure conditiile optime de derulare a procesului de invatamant; 

b) sa raspunda de respectarea conditiilor si a exigentelor privind normele de igiena scolara, de protectie a 

muncii, de protectie civila si de paza contra incendiilor in unitatea de invatamant; 

c) sa ia masuri pentru aplicarea de sanctiuni pentru abaterile disciplinare savarsite de personalul unitatii de 

invatamant, in limita prevederilor legale in vigoare; 

d) sa ia masuri pentru aplicarea de sanctiuni pentru abaterile disciplinare savarsite de elevi, in limita 

prevederilor legale in vigoare; 

e) personalul din invatamant trebuie sa aiba o tinuta morala demna, in concordanta cu valorile educationale 

pe care le transmite elevilor si un comportament responsabil; 

f) personalul din invatamant are obligatia sa sesizeze, la nevoie, institutiile publice de asistenta sociala 

/educationala specializata, directia generala de asistenta sociala si protectia copilului in legatura cu aspecte 

care afecteaza demnitatea, integritatea fizica si psihica a elevului/copilului; 

g) personalul din invatamant trebuie sa dovedeasca respect si consideratie in relatiile cu elevii si cu 

parintii/reprezentantii legali ai acestora; 

h) personalului din invatamant ii este interzis sa desfasoarae actiuni de natura sa afecteze imaginea publica a 

elevului, viata intima, privata si familiala a acestuia; 

i) personalului din invatamant ii este interzis sa aplice pedepse corporale, precum si sa agreseze verbal sau 

fizic elevii si/sau colegii. 

j) se interzice personalului didactic sa conditioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestatiei didactice la 

clasa de obtinerea oricarui tip de avantaje de la elevi sau de la parintii/apartinatorii/reprezentantii legali ai 

acestora. 

k) sunt interzise activitatile care incalca normele de moralitate si orice activitati care pot pune in pericol 

sanatatea si integritatea fizica sau psihica a copiilor si a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic 

auxiliar si nedidactic, precum si activitatile de natura politica si prozelitismul religios. 

 

2. Beneficiarul indirect - parintele/tutorele/sustinatorul legal al copilului/elevului are urmatoarele obligatii: 

a) obligatia de a asigura frecventa scolara a elevului in invatamantul obligatoriu si de a lua masuri pentru 

scolarizarea elevului, pana la finalizarea studiilor; 

b) la inscrierea copilului/elevului in unitatea de invatamant, parintele/tutorele/sustinatorul legal are obligatia 

de a prezenta documentele medicale solicitate, in vederea mentinerii unui climat sanatos la nivel de grupa 
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/clasa pentru evitarea degradarii starii de sanatate a celorlalti elevi/prescolari din colectivitate/ unitatea de 

invatamant; 

c) parintele/tutorele/sustinatorul legal al elevului are obligatia ca, cel putin o data pe luna, sa ia legatura cu 

educatoarea/invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatamantul prescolar/ profesorul pentru invatamantul 

primar/profesorul diriginte pentru a cunoaste evolutia copilului/elevului; 

d) parintele/tutorele/sustinatorul legal al elevului raspunde material pentru distrugerile bunurilor din 

patrimoniul scolii, cauzate de elev; 

e) sa respecte prevederile regulamentului de organizare si functionare al unitatii de invatamant; 

h) parintelui/tutorelui/sustinatorului legal ii sunt interzise agresarea fizica, psihica, verbala a personalului 

unitatii de invatamant. 

 

3. Beneficiarul direct are urmatoarele obligatii: 

a) de a se pregati la fiecare disciplina/modul de studiu, de a dobandi competentele si de a-si insusi 

cunostintele prevazute de programele scolare; 

b) de a frecventata cursurile, in cazul beneficiarilor primari ai educatiei din invatamantul de stat, particular si 

confesional autorizat/acreditat cu frecventa; 

c) de a se prezenta la cursuri si la fiecare evaluare/sesiune de examene organizat de unitatea de invatamant, 

in cazul elevilor din invatamantul obligatoriu, inscrisi la cursuri cu frecventa redusa; 

d) de a avea un comportament civilizat si o tinuta decenta, atat in unitatea de invatamant, cat si in afara 

ei; 

e) de a respecta regulamentul de organizare si functionare al unitatii de invatamant, regulile de circulatie, 

normele de securitate si de sanatate in munca, de prevenire si de stingere a incendiilor, normele de protectie a 

mediului; 

f) de a nu distruge documentele scolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din 

portofoliu educational etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unitatii de invatamant (materiale didactice si mijloace de 

invatamant, carti de la biblioteca scolii, mobilier scolar, mobilier sanitar, spatii de invatamant etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, in unitatea de invatamant, materiale care, prin continutul lor, atenteaza la 

independenta, suveranitatea si integritatea nationala a tarii, care cultiva violenta si intoleranta; 

i) de a nu organiza/participa la actiuni de protest, care afecteaza desfasurarea activitatii de invatamant sau 

care afecteaza participarea la programul scolar; 

j) de a nu detine/consuma/comercializa, in perimetrul unitatii de invatamant si in afara acestuia, droguri, 

substante etnobotanice, bauturi alcoolice, tigari; 

k) de a nu introduce si/sau face uz in perimetrul unitatii de invatamant orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice cum ar fi munitie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum si sprayuri lacrimogene, paralizante 

sau altele asemenea care, prin actiunea lor, pot afecta integritatea fizica si psihica a beneficiarilor directi ai 

educatiei si a personalului unitatii de invatamant; 

l) de a nu poseda si/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri si de a nu manifesta agresivitate in limbaj si in comportament fata de colegi si fata 

de personalul unitatii de invatamant sau de a leza in orice mod imaginea publica a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenta in unitate si in afara ei; 

o) de a nu parasi incinta scolii in timpul pauzelor sau dupa inceperea cursurilor, fara avizul profesorului de 

serviciu sau a invatorului/institutorului/profesorului pentru invatamantul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului: prezentul contract se incheie, de regula, pe durata unui nivel de invatamant. 

 

VI. Alte clauze: vor fi inscrise prevederi legale, conform Legii Educatiei Nationale nr.1/2011, cu 

modificarile si completarile ulterioare si Regulamentului de Organizare si Functionare a Unitatilor de 

Invatamant Preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.272/ 2004 privind protectia 

si promovarea drepturilor copilului. 

 

 

Incheiat azi, _____________________, in doua exemplare, in original, pentru fiecare parte. 

 

Unitatea scolara, Beneficiar indirect**), 
Am luat la cunostinta,  
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Beneficiar direct, elevul, 

(in varsta de cel putin 14 ani) 

 

 

*) Contractul educational-tip urmeaza a fi particularizat, la nivelul fiecarei unitati de invatamant, prin 

decizia consiliului de administratie. 

**) Parintele/tutorele/sustinatorul legal, pentru elevii din invatamantul anteprescolar, prescolar, primar, 

gimnazial si liceal, respectiv elevul, pentru invatamantul postliceal. 

 

 


