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                                                                                                                  Nr. 2725/16.11.2017  

 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 

 

 

Capitolul  I 

 

Dispozitii generale 

 

 

Art.1- Prezentul regulament contine prevederi privind organizarea si functionarea 

unitatii  de invatamant  Scoala  Gimnaziala “I. G. Duca’, Bucuresti, sector 5, in 

conformitate cu: Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant 

preuniversitar aprobat prin OMEN  nr. 5115/2014, Constitutia Romaniei, Legea nr. 1 / 2011  

Legea  Educatiei Nationale,  Legea nr. 35/2007 privind cresterea sigurantei in unitatile de 

invatamant. 

  

 Art. 2 

1)  Activitatea de instruire şi educaţie are în vedere principiile Declaraţiei Universale a 

Drepturilor Omului şi ale Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului, în 

conformitate cu deciziile M.E.C.S. şi ale I.S.M.B. 

2) Prezentul Regulament conţine reglementări specifice unităţii de învăţământ, 

respectiv: despre conditiile de acces în unitatea de învăţământ pentru elevi, părinţi, 

tutori sau susţinători legali, cadre didactice şi vizitatori, prevederi referitoare la 

instituirea zilei şcolii, a imnului şcolii şi a unor însemne distinctive pentru elevi, a 

uniformei şcolare, etc; 

3) Regulamentul  intern al unităţii de învăţământ, precum şi modificările ulterioare ale 

acestuia, se aprobă, prin hotărâre, de către Consiliul de Administraţie al unităţii. 

Propunerile pentru revizuirea ROF-ului intern se înregistrează la secretariatul unităţii 

de învăţământ şi vor fi supuse procedurilor de avizare şi aprobare prevazute în ROF. 

4) Dupa aprobare, ROF-ul Intern , se înregistrează la secretariatul unităţii şi se afişează 

la avizier pentru a fi adus la cunoştinţa personalului unităţii de învăţământ, a 

părinţilor şi a elevilor. Aceştia îşi vor asuma , prin semnătură, faptul că au fost 

informaţi referitor la prevederile regulamentului în vigoare. 
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 Art. 3- ROF-ul  intern este adoptat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi nu se 

substitue acesteia; necunoaşterea prevederilor prezentului regulament nu absolvă personalul 

şcolii, elevii şi părinţii acestora de consecinţele încălcării lui. 

  

Capitolul II 

 

  

Principii de organizare a activităţii şcolare 

 

 

 Art. 4-Şcoala Gimnazială “I. G. Duca” se organizează şi funcţionează pe baza 

principiilor stabilite în conformitate cu Legea Educatiei Nationale Nr.1/2011, cu 

modificarile si completarile ulterioare . 

1) Conducerea unitatii de invatamant isi fundamenteaza deciziile pe dialog si 

consultare, promovand participarea parintilor la viata scolii si respectarea 

dreptului la opinie a elevului, asigurand transparenta deciziilor si a rezultatelor, 

printr-o comunicare periodica si adecvata a acestora. 

2) Unitatea de invatamant se organizeaza si functioneaza independent de orice 

ingerinţe politice sau religioase, in incinta ei fiind interzisă crearea sau 

funcţionarea oricaror formaţiuni politice de orice natura şi prozelitism religios, 

precum şi orice forma de activitate care incalca normele de conduita morala si 

convietuire sociala, care pun in pericol sanatatea si integritatea fizica si psihica a 

beneficiarilor primari ai educatiei si a personalului din unitate. 

  

 

   Capitolul   III 

   

  Organizarea activitatii scolare 

 

            Art.5- Şcoala Gimnazială “I.G.Duca” este unitate de invatamant cu personalitate     

juridica, acreditată de catre MENCS şi subordonată ISMB-ului. 

 1) Şcolarizarea elevilor din ciclul primar si gimnazial se face in limita planului de 

scolarizare aprobat , cu prioritate pentru cei care au domiciliul in circumscriptia şcolară , 

conform recensamantului anual realizat pe baza documentelor furnizate de autoritatile 

locale si serviciul de evidenta a populatiei. 

 2) Inscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui, tutorelui sau 

susţinatorului legal. Pentru clasa pregatitoare înscrierea se face conform metodologiei 

specifice, elaborate de MENCS. 

 3) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care aparţine circumscripţiei şcolare are 

dreptul de a solicita şcolarizarea copilului şi la o altă unitate şcolară cu clase de învăţământ 

primar sau gimnazial decat cea la care are domiciliul arondat , cu aprobarea Consiliului de 

Administratie al unitatii de invatamant la care se solicita inscrierea. 
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           4)Formatiunile de studiu se constituie,la propunerea directorului,prin hotarare a 

Consiliului de Administratie,conform prevederilor legale. 

    

 Art.6- Anul şcolar începe la 01 septembrie şi se încheie la 31 august în anul 

calendaristic următor. Structura anului şcolar se stabileşte prin Ordinul Ministrului, iar în 

cazuri extreme, cursurile pot fi suspendate la cererea directorului şcolii cu aprobarea 

I.S.M.B. 

1)  In Scoala Gimnaziala “I.G.Duca” se organizeaza numai cursuri 

de zi pentru elevii din ciclul primar şi din ciclul gimnazial. 

  Activitatea se desfaşoară zilnic în doua schimburi între orele 

8,00-19,00 cu ore de 50 de minute  şi  pauze de 10 minute pentru ciclul gimnazial şi ore de 

45 de minute şi pauzele de 15 minute la ciclul primar: 

 Schimbul I : orele 8,00 –11,45/12,45 clasele I-IV. 

 Schimbul al II-lea : orele 12,00 – 19,00  clasele V-VIII. 

 2)  Orarul şcolii este aprobat de Consiliul Profesoral şi nu poate fi modificat decât cu 

acordul Consiliului de Administraţie. 

 In cazuri excepţionale (vezi art.9 al. 3,4,5), programul se poate modifica numai la 

propunerea directorului ,acordul CA si aprobarea ISMB, şi adus la cunoştinţa elevilor în 

timp util. 

 Art. 7- Transferul elevilor se poate face de la o clasă la alta, de la o unitate de 

învăţământ la alta cu aprobarea Consiliului de Administraţie la care se solicită transferul şi 

cu avizul Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă. 

Aceste transferuri se fac de regulă în perioada intersemestrială sau în vacanţa de vară. 

Transferul elevilor în timpul semestrelor  se poate face în mod excepţional, cu respectarea 

prevederilor din ROFUIP, cf. Art.155, al.4, lit.a-f. 

 Art. 8- La propunerea directorului, prin hotărârea Consiliului de Administraţie,  se 

constituie formaţiuni de studiu/clase , cu efective conform prevederilor legale,  astfel încât 

elevii din aceeaşi clasă să studieze aceleaşi limbi străine. 

 

 

Consiliul de Administratie 

 

 Art. 9- Consiliul de Administratie este organul de conducere al unitatii cu rol de 

decizie in domeniul administrativ si de coordonare a programelor de dezvoltare a scolii, de 

colaborare cu comunitatea locală. El funcţionează cf. Metodologiei-cadru, aprobată prin 

ordin al ministrului.  

 Art. 10-  Directorul este preşedintele Consiliului de administraţie din şcoală. 

 Art. 11-Directorul şcolii se consultă după caz, cu toate organismele interesate: 

consiliul profesoral, organizaţiile sindicale, consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţia 

părinţilor, consiliul şcolar al elevilor, autorităţile administraţiei publice locale. 

 Art. 12-La şedinţele Consiliului de administraţie, reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale participă cu statut de observatori, fără drept de vot.  
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 Art. 13- La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat aspecte privind 

elevii, directorul are obligaţia de a convoca reprezentantul elevilor, care are statut de 

observator. 

 Art. 14-Preşedintele Consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca cu cel 

puţin 72 de ore membrii Consiliului de administraţie, invitaţii şi reprezentanţii 

organizaţiilor sindicale  şi de a le comunica ordinea de zi şi documentele ce urmează a fi 

discutate. În cazul şedinţelor extraordinare, convocarea se face cu cel puţin 24 ore înainte. 

 

Directorul 

 

 Art. 15-Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în 

conformitate cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare. 

          Art. 16-Pentru asigurarea finanţării de bază, a finanţării complementare şi a finanţării 

suplimentare, directorul şcolii încheie contract de management administrativ-financiar cu 

primarul sectorului 5, iar pentru managementul educaţional cu inspectorul şcolar general. 

           Art.17-Atribuţiile directorului unităţii de învăţământ se regăsesc în fişa postului şi în 

ROFUIP/2016, art.21-23,iar tipul si continutul documentelor manageriale se gasesc la 

articolele 28-38.  

 Art. 18- În exercitarea atributiilor si a responsabilitatilor stabilite în conformitate cu 

prevederile legale, directorul emite decizii si note de serviciu.  

 Art. 19- Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către 

inspectorul şcolar general.   

 Art. 20-În lipsă, directorul şcolii deleagă atribuţiile către directorul adjunct sau către 

un alt cadru didactic, membru al Consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei 

obligaţii constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

 

Directorul adjunct 

 

 Art.21-Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de 

management educaţional încheiat cu directorul şcolii şi îndeplineşte atribuţiile stabilite prin 

fişa postului, precum şi atribuţiile delegate de director pe perioade determinate. 

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

 Art. 22-  Perioada concediului anual de odihnă al directorului adjunct se aprobă de 

către directorul unităţii de învăţământ. 

 

 

Consiliul profesoral 

 

 Art. 23    

   (1)Totalitatea cadrelor didactice din şcoală  constituie Consiliul profesoral al unităţii de 

învăţământ. Preşedintele consiliului profesoral este directorul.   

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

directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice.   
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   (3) Cadrele didactice au dreptul să participe la toate şedinţele Consiliilor profesorale din 

şcoală, obligaţia principală fiind de a participa la şedinţele Consiliului profesoral din 

unitatea de învăţământ unde, la începutul anului şcolar, declară că are norma de bază. 

Absenţa nemotivată de la şedinţele la unitatea la care a declarat că are norma de bază se 

consideră abatere disciplinară.  

    (4) Consiliul profesoral se întruneşte legal în prezenţa a cel puţin două treimi din 

numărul total al membrilor.   

   (5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din 

numărul total al membrilor consiliului profesoral şi sunt obligatorii pentru personalul 

unităţii de învăţământ, precum şi pentru beneficiarii primari ai educaţiei. Modalitatea de vot 

se stabileşte la începutul şedinţei.   

   (6) Directorul şcolii numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, în baza 

votului cadrelor didactice. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil 

procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral.   

   (7) La şedinţele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica 

dezbătută, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor 

administraţiei publice locale şi ai partenerilor sociali.   

   (8) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi membrii şi invitaţii au 

obligaţia să semneze procesul-verbal de şedinţă.   

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

Registrul de procese-verbale este document oficial, căruia i se alocă număr de înregistrare 

şi i se numerotează paginile. Pe ultima pagină, directorul şcolii semnează pentru 

certificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila unităţii de învăţământ.   

   (10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit, în mod obligatoriu, 

de un dosar care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, 

liste, solicitări, memorii, sesizări etc.), numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. 

Registrul şi dosarul se păstrează într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul 

şi la directorul unităţii de învăţământ.   

   Art. 24-    Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:   

   (a) gestionează şi asigură calitatea actului didactic;   

   (b) analizează şi dezbate raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din 

unitatea de învăţământ;   

   (c) alege, prin vot secret, membrii consiliului de administraţie care provin din rândurile 

personalului didactic;   

   (d) dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de 

dezvoltare instituţională a şcolii;   

   (e) dezbate si aproba rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de 

activitate, precum si eventuale completari sau modificari ale acestora;   

   (f) aprobă componenţa nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de 

învăţământ;   

   (g) validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare 

învăţător/institutor/profesor de învăţământ primar/diriginte, precum şi situaţia şcolară după 

încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şi corigenţe;   
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   (h) hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc 

abateri;   

   (i) propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul salariat al unităţii 

de învăţământ, conform reglementărilor în vigoare;   

   (j) validează notele la purtare mai mici decât 7, pentru elevii din gimnaziu,  precum şi 

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

   (k) propune consiliului de administraţie curriculumul la decizia şcolii;   

   (l) validează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar în curs, aprobată de 

consiliul de administraţie;   

   (m) avizează proiectul planului de şcolarizare;   

   (n) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, în 

baza cărora se stabileşte calificativul anual;   

   (o) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic şi didactic 

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

legii, pe baza raportului de autoevaluare a activităţii desfăşurate de acesta;   

   (p) propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare 

profesională a cadrelor didactice;   

   (q) propune consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului de "Profesorul 

anului" cadrelor didactice cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în unitatea de 

învăţământ;   

   (r) dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de 

învăţământ;   

   (s) dezbate, la solicitarea MENCS, a inspectoratelor şcolare sau din proprie iniţiativă, 

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

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

acestora;   

   (t) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiv-educative 

din unitatea de învăţământ; propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a 

procesului didactic;   

   (u) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii, în condiţiile legii;   

   (v) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, rezultând din legislaţia 

în vigoare şi din contractele colective de muncă aplicabile;   

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

   Art. 25-  Documentele consiliului profesoral sunt:   

   a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral;   

   b) convocatoare ale consiliului profesoral;   

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

proceselor- verbale.    

 

Consiliul clasei 

 

     Art. 26     
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 (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, şi, pentru toate 

clasele, cu excepţia celor din învăţământul primar, din reprezentantul elevilor clasei 

respective.   

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

învăţământul primar, respectiv profesorul diriginte, în cazul învăţământului gimnazial. 

   (3) Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru. El se poate întâlni ori de 

câte ori situaţia o impune, la solicitarea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru 

învăţământul primar, respectiv a profesorului diriginte, a reprezentanţilor părinţilor şi ai 

elevilor.   

   Art. 27- Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase, având 

următoarele obiective:   

   (a) armonizarea activităţilor didactice cu nevoile educaţionale ale elevilor şi cu aşteptările 

părinţilor;   

   (b) evaluarea corectă a progresului şcolar şi comportamental 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 şcolare 

înalte.   

   Art. 28- Consiliul clasei are următoarele atribuţii:   

   (a) analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev;   

   (b) stabileşte măsuri de asistenţă educaţională, atât pentru elevii cu probleme de învăţare 

sau de comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite;   

   (c) stabileşte notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de comportamentul 

acestora, şi propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici decât 7,00 sau a 

calificativelor "suficient" şi "insuficient", 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/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte 

sau a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei;   

   (f) propune învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul 

primar/profesorului diriginte, din proprie iniţiativă sau la solicitarea directorului ori a 

consiliului profesoral, după caz, sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare;   

   Art. 29   

 (1) Hotărârile consiliului clasei se adoptă cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, 

în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul acestora.   

   (2) Hotărârile adoptate în şedinţele consiliului clasei se înregistrează în registrul de 

procese-verbale ale consiliului clasei. Registrul de procese-verbale al consiliului clasei este 

însoţit în mod obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale.   
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   (3) Mediile la purtare mai mici decât 7,00, sunt propuse spre avizare de către profesorul 

diriginte consiliului clasei. Avizarea se face cu votul a jumătate plus 1 din totalul 

membrilor, în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul acestora. Ulterior, propunerile avizate 

sunt înaintate spre aprobare consiliului profesoral.   

   Art. 30-  Documentele consiliului clasei sunt:   

   a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului clasei;   

   b) convocatoarele la şedinţele consiliului clasei;   

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

proceselor-verbale.   

 

 

Catedrele/comisiile metodice 

 

   Art. 31   

 (1) În cadrul şcolii, catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum trei membri, 

pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare.   

   (2) În învăţământul primar, catedrele/comisiile metodice se constituie pe ani de studiu, pe 

grupe de clase sau pe nivel de învăţământ.   

   (3) Activitatea catedrei/comisiei metodice este coordonată de şeful catedrei, respectiv 

responsabilul comisiei metodice, ales prin vot secret de către membrii catedrei/comisiei.   

   (4) Şedinţele catedrei/comisiei metodice se ţin lunar sau de câte ori directorul ori membrii 

catedrei/comisiei metodice consideră că este necesar. Şedinţele se desfăşoară după o 

tematică elaborată la nivelul catedrei, sub îndrumarea şefului de catedră/responsabilului 

comisiei metodice, şi aprobată de directorul unităţii de învăţământ.   

   Art. 32- Atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele:   

   a) stabileşte modalităţile concrete de implementare a curriculumului naţional, adecvate 

specificului unităţii de învăţământ şi nevoilor educaţionale ale elevilor, în vederea realizării 

potenţialului maxim al acestora şi atingerii standardelor naţionale;   

   b) elaborează oferta de curriculum la decizia şcolii şi o propune spre dezbatere consiliului 

profesoral;   

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

obiectivelor educaţionale asumate şi la progresul şcolar al elevilor;   

   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 elevilor;   

   g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează 

evaluarea elevilor la disciplina/disciplinele respective;   

   h) planifică şi organizează instruirea practică a elevilor;   

   i) organizează, în funcţie de situaţia concretă din unitatea de învăţământ, activităţi de 

pregătire specială a elevilor cu ritm lent de învăţare, ori pentru examene/evaluări şi 

concursuri şcolare;   
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   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.   

   Art. 33- Atribuţiile şefului de catedră/ responsabilului comisiei metodice sunt 

următoarele:   

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

planul managerial al catedrei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul 

catedrei, elaborează rapoarte şi analize, propune planuri de obţinere a performanţelor şi 

planuri remediale, după consultarea cu membrii catedrei/comisiei metodice, precum şi alte 

documente stabilite prin regulamentul intern, întocmeşte şi completează dosarul catedrei);   

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

metodice; atribuţia de şef de catedră/responsabilul comisiei metodice este stipulată în fişa 

postului didactic;   

   c) evaluează, pe baza unor criterii de performanţă stabilite la nivelul şcolii, 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) răspunde în faţa directorului, a consiliului de administraţie şi a inspectorului şcolar de 

specialitate de activitatea profesională a membrilor catedrei/comisiei;   

   f) are obligaţia de a participa la acţiunile şcolare şi extraşcolare iniţiate în şcoală, cu 

acceptul conducerii acesteia;   

   g) efectuează asistenţe la ore, conform planului managerial al catedrei sau la solicitarea 

directorului;   

   h) elaborează, semestrial şi lunar, la cererea directorului, informări asupra activităţii 

catedrei/comisiei metodice, pe care o prezintă în consiliul profesoral;   

i) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie.   

 

 

Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

 

  Art 34 

   (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.   

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

coordonează activitatea educativă din şcoală, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi 

extraşcolare şi extracurriculare la nivelul unităţii de învăţământ, în colaborare cu şeful 

comisiei diriginţilor, cu responsabilul comisiei de învăţământ primar, cu consiliul 

reprezentativ al părinţilor pe şcoală/asociaţia de părinţi, cu reprezentanţi ai consiliului 

elevilor, cu consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi neguvernamentali.   
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   (3) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi 

desfăşoară activitatea pe baza prevederilor strategiilor MENCS privind educaţia formală şi 

non-formală.   

   (4) Directorul şcolii stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii.   

   (5) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare poate fi 

remunerat suplimentar din fonduri extrabugetare, conform prevederilor legale în vigoare.   

   Art. 35   Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are 

următoarele atribuţii:   

   a) coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din şcoală;   

   b) avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale 

clasei;   

   c) elaborează programul/calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare proprii, 

în conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite de către 

inspectoratele şcolare şi MECS, în urma consultării părinţilor şi a elevilor.   

   d) elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative de intervenţie şi 

prevenire a absenteismului, a abandonului şcolar, a violenţei, a delincvenţei juvenile, 

precum şi programe pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă, de educaţie civică, promovarea 

sănătăţii, programe culturale, ecologice, sportive şi turistice, educaţie rutieră, protecţie 

civilă;   

   e) identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor elevilor, 

precum şi posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea beneficiarilor primari şi 

secundari ai educaţiei;   

   f) analizează, semestrial, împreună cu alte comisii existente la nivelul unităţii de 

învăţământ, situaţia disciplinară a elevilor şi situaţia frecvenţei acestora la orele de curs;   

   g) prezintă directorului unităţii de învăţământ rapoarte privind activitatea educativă şi 

rezultatele acesteia;   

   h) diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în şcoală. 

   i) facilitează implicarea părinţilor şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative;   

   j) elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii, tutorii 

sau susţinătorii legali pe teme educative;   

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

desfăşurate la nivelul şcolii;   

   l) îndrumă, controlează şi evaluează activitatea educativă nonformală din internatele 

şcolare;   

   m) facilitează vizite de studii pentru elevii, în ţară şi străinătate, desfăşurate în cadrul 

programelor de parteneriat educaţional.   

   Art. 36-  Portofoliul coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare conţine:   

   a) oferta educaţională a  şcolii în domeniul activităţii educative extraşcolare;   

   b) planul anual şi semestrial al activităţii educative extraşcolare;   

   c) planificarea calendaristică a activităţilor educative extraşcolare, inclusiv în perioada 

vacanţelor şcolare;   
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   d) programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare;   

   e) programe educative de prevenţie şi intervenţie;   

   f) modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare a elevilor;   

   g) măsuri de optimizare a ofertei educative extraşcolare;   

   h) rapoarte de activitate semestriale si anuale;   

   i) documente care reglementează activitatea extraşcolară, în format letric sau electronic, 

transmise de inspectoratul şcolar şi MENCS, privind activitatea educativă extraşcolară.   

   Art. 37   

 (1) Inspectoratele şcolare vor stabili o zi metodică pentru coordonatorii pentru proiecte şi 

programe educative şcolare şi extraşcolare.   

   (2) Activitatea desfăşurată de coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare 

şi extraşcolare se regăseşte în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de 

administraţie. Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară este parte a planului de 

dezvoltare instituţională a şcolii.   

 

Profesorul diriginte 

 

   Art. 38 

  (1) Coordonarea activităţii claselor de elevi din învăţământul gimnazial, se realizează prin 

profesorii diriginţi.   

   (2) Pentru activitatea de diriginte, cadrul didactic primeşte o indemnizaţie, conform legii.   

   (3) Un cadru didactic poate îndeplini atribuţiile de profesor diriginte, la o singură clasă.   

   (4) În cazul învăţământului primar, atribuţiile dirigintelui revin 

învăţătorului/institutorului/ profesorului pentru învăţământul primar.  

 

  

   Art. 39   

 (1) Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie, după consultarea consiliului profesoral.   

   (2) La numirea diriginţilor se are în vedere principiul continuităţii, astfel încât o clasă să 

aibă acelaşi diriginte pe parcursul unui ciclu de învăţământ.   

   (3) De regulă, poate fi numit ca diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are 

cel puţin o jumătate din norma didactică în unitatea de învăţământ şi care predă la clasa 

respectivă.   

   (4) Pot fi numiţi ca profesori diriginţi şi cadrele didactice din centrele şi cabinetele de 

asistenţă psihopedagogică.   

   Art. 40    

   (1) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute într-o anexă la fişa postului 

cadrului didactic învestit cu această responsabilitate.   

   (2) Planificarea activităţilor dirigintelui se realizează, semestrial şi anual, de către acesta, 

conform proiectului de dezvoltare instituţională şi nevoilor educaţionale ale colectivului de 

elevi pe care îl coordonează şi se avizează de către directorul adjunct sau directorul şcolii.   
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 (3) Profesorul diriginte îşi proiectează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor 

prevăzute de planul anual de dezvoltare instituţională al unităţii de învăţământ, în acord cu 

particularităţile educaţionale ale clasei respective.   

   (4) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare 

profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează. Activităţile se referă la:   

   a) teme stabilite în concordanţă cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, 

pe baza programelor şcolare în vigoare elaborate pentru aria curriculară "Consiliere şi 

orientare";   

   b) teme de educaţie pentru sănătate şi de promovare a unui stil de viaţă sănătos, educaţie 

rutieră, educaţie civică, educaţia şi pregătirea antiinfracţională a elevilor, protecţie civilă, 

educaţie antiseismică, antidrog, prevenirea şi combaterea traficului de persoane, teme de 

prevenire a violenţei etc., în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale strategiilor 

naţionale, precum şi în baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale, în 

colaborare cu alte ministere, instituţii şi organizaţii.   

   (5) Dirigintele desfăşoară activităţi educative extraşcolare, activităţi pe care le stabileşte 

după consultarea elevilor şi a părinţilor, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor 

identificate pentru colectivul respectiv de elevi.   

   (6) Activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii 

clasei pe care o coordonează, sunt obligatorii şi sunt desfăşurate de diriginte, în cadrul 

orelor de consiliere şi orientare, orelor de dirigenţie sau în afara orelor de curs, după caz. În 

situaţia în care aceste activităţi se desfăşoară în afara orelor de curs, dirigintele stabileşte, 

consultând colectivul de elevi, un interval orar pentru desfăşurarea activităţilor de suport 

educaţional, consiliere şi orientare profesională, într-un spaţiu prestabilit şi destinat acestei 

activităţi, cu aprobarea conducerii şcolii. Intervalul orar este anunţat de către profesorul 

diriginte elevilor, părinţilor şi celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor 

activităţi se realizează cu aprobarea directorului unităţii de învăţământ, iar ora respectivă se 

consemnează în condica de prezenţă a cadrelor didactice.   

   Art. 41  

   (1) Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă şi eficientă cu părinţii, dirigintele 

realizează activităţi de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, tutori sau susţinătorii 

legali.   

   (2) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, 

profesorul diriginte stabileşte o oră lunar în care este la dispoziţia acestora, pentru 

prezentarea situaţiei şcolare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaţionale sau 

comportamentale specifice ale acestora.   

   (3) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii 

legali de la fiecare clasă se aprobă de către director, se comunică elevilor şi părinţilor, 

tutorilor sau susţinătorilor legali ai acestora şi se afişează la avizierul şcolii.   

   Art. 42-  Profesorul diriginte are următoarele atribuţii:   

   1. organizează şi coordonează:   

   a) activitatea colectivului de elevi;   

   b) activitatea consiliului clasei;   
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   c) şedinţele cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali la începutul şi sfârşitul semestrului, şi 

ori de câte ori este cazul;   

   d) acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei;   

   e) activităţi educative şi de consiliere;   

   f) activităţi extracurriculare, în şcoală şi în afara acesteia;   

   2. monitorizează:   

   a) situaţia la învăţătură a elevilor;   

   b) frecvenţa la ore a elevilor;   

   c) participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare;   

   d) comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare şi extraşcolare;   

   e) participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de 

voluntariat;   

   3. colaborează cu:   

   a) profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii 

specifice activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-

educativ, care-i implică pe elevi;   

   b) cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere şi orientare a 

elevilor clasei;   

   c) conducerea şcolii, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, pentru 

iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme 

administrative referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării 

bazei materiale, pentru soluţionarea unor probleme sau situaţii deosebite, apărute în 

legătură cu colectivul de elevi;   

   d) comitetul de părinţi al clasei şi cu părinţii, tutorii sau susţinători legali pentru toate 

aspectele care vizează activitatea elevilor şi evenimentele importante la care aceştia 

participă şi cu alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;   

   e) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de 

studii ale elevilor clasei;   

   f) persoana desemnată de conducerea şcolii pentru gestionarea Sistemului de Informaţii 

Integrat al Învăţământului din Romania (SIIIR), în vederea completării şi actualizării 

datelor referitoare la elevii clasei;   

   4. informează:   

   a) elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali acestora despre prevederile 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ;   

   b) elevii şi părinţii acestora cu privire la reglementările referitoare la examene/testări 

naţionale şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul şcolar al 

elevilor;   

   c) părinţii tutori sau susţinători legali despre situaţia şcolară, despre comportamentul 

elevilor, despre frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu 

părinţii, precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie;   

   d) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali în cazul în care elevul înregistrează peste 10 

absenţe nemotivate; informarea se face în scris;   
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   e) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în scris, în legătură cu situaţiile de corigenţă, 

sancţionările disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;   

   5. îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în 

conformitate cu reglementările în vigoare sau cu fişa postului.   

   Art. 43-  Profesorul diriginte are şi alte atribuţii:   

   a) răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, 

părinţi, tutori sau susţinători legali şi de consiliul clasei;   

   b) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;   

   c) motivează absenţele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de prezentul 

Regulament şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;   

   d) încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o 

consemnează în catalog şi în carnetul de elev;   

   e) realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor obţinute de 

către aceştia la învăţătură şi purtare;   

   f) propune consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu 

prevederile legale;   

   g) completează documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordonează, 

respectiv: catalogul clasei, carnetele de elevi, fişa psihopedagogică;   

   h) monitorizează completarea portofoliului educaţional al elevilor;   

   i) întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei;   

   j) elaborează portofoliul dirigintelui.   

 

Consiliul elevilor 

 

 

   Art. 44     

   (1) Fiecare clasă îşi va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an, la începutul 

primului semestru. Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea 

reprezentantului lor. Profesorii nu au drept de vot şi nici nu le este permisă influenţarea 

deciziei elevilor.   

     

   Art. 45  

 (1) Consiliul elevilor este structură consultativă şi partener al unităţii de învăţământ şi 

reprezintă interesele elevilor din învăţământul preuniversitar la nivelul unităţii de 

învăţământ.   

   (2) Prin consiliul elevilor, elevii îşi exprimă opinia în legătură cu problemele care îi 

afectează în mod direct.   

   (3) Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, adaptat la specificul 

şi nevoile şcolii, elaborat pe baza unui regulament-cadru stabilit de Consiliul Naţional al 

Elevilor.   

   (4) Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ desemnează un cadru didactic care va 

stabili legătura între corpul profesoral şi consiliul elevilor.   
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   (5) Conducerea unităţii de învăţământ sprijină activitatea Consiliului elevilor, prin 

punerea la dispoziţie a logisticii necesare desfăşurării activităţii acestuia şi a unui spaţiu 

pentru întrunirea Biroului Executiv şi Adunării Generale a respectivului Consiliu al 

elevilor. Fondurile pentru logistică şi altele asemenea se asigură din finanţarea 

suplimentară.   

   Art. 46 - Consiliul elevilor are următoarele atribuţii:   

   a) reprezintă interesele elevilor şi transmite consiliului de administraţie, 

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

referitor la problemele de interes pentru aceştia;   

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

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

conducerea unităţii de învăţământ despre acestea şi propunând soluţii;   

   d) sprijină comunicarea între elevi şi cadre didactice;   

   e) dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaborează proiecte;   

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

   g) poate organiza acţiuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale, pe 

probleme de mediu şi altele asemenea;   

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

învăţământ;   

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

   j) dezbate Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;   

   k) se implică în asigurarea respectării Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

unităţii de învăţământ;   

   l) organizează alegeri pentru funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar, la termen 

sau în cazul în care aceştia nu îşi îndeplinesc atribuţiile.   

   Art. 47 

   (1) Forul decizional al Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ este Adunarea 

generală.   

   (2) Adunarea generală a Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ este formată din 

reprezentanţii claselor şi se întruneşte cel puţin o dată pe lună.   

   (3) Consiliul elevilor din unitatea de învăţământ are următoarea structură:   

   a) Preşedinte;   

   b) Vicepreşedinte/vicepreşedinţi, în funcţie de numărul de elevi din şcoală;   

   c) Secretar;   

   d) Membri: reprezentanţii claselor.   

   (4) Preşedintele, vicepreşedintele/vicepreşedinţii şi secretarul formează Biroul Executiv.   

  

 

 

  Art. 48 

   (1) Pentru unităţile de învăţământ care au doar clase din învăţământul primar şi 

gimnazial, preşedintele Consiliului elevilor este ales dintre elevii claselor a VII-a - a VIII-

a.   
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   (2) Preşedintele Consiliului elevilor participă, cu statut de observator, la şedinţele 

consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, la care se discută aspecte privind 

elevii, la invitaţia scrisă a directorului unităţii de învăţământ. În funcţie de tematica 

anunţată, preşedintele Consiliul elevilor poate desemna alt reprezentant al elevilor ca 

participant la anumite şedinţe ale consiliul de administraţie. 

   (3) Preşedintele Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ are următoarele atribuţii:   

   a) colaborează cu responsabilii departamentelor Consiliului elevilor;   

   b) este membru în structura superioară de organizare a elevilor, Consiliul elevilor din 

municipiului Bucureşti;   

   c) conduce întrunirile Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ;   

   d) este purtătorul de cuvânt al Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ;   

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

ordinii şi a libertăţii de exprimare;   

   f) are obligaţia de a aduce la cunoştinţa consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ problemele discutate în cadrul şedinţelor Consiliului elevilor;   

   g) propune excluderea unui membru, în cadrul Biroului Executiv şi a Adunării Generale, 

dacă acesta nu îşi respectă atribuţiile sau nu respectă regulamentul de funcţionare al 

consiliului.   

   (4) Mandatul preşedintelui Consiliului elevilor este de maximum 2 ani.   

   Art. 49- Întrunirile Consiliului elevilor din şcoală se vor desfăşura de câte ori este cazul, 

fiind prezidate de preşedinte/un vicepreşedinte.   

   Art. 50  

    (1) Membrii trebuie să respecte regulile adoptate de către Consiliul elevilor şi să asigure, 

în rândul elevilor, aplicarea hotărârilor luate.   

   (2) Prezenţa membrilor la activităţile Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ este 

obligatorie. Membrii Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ care înregistrează trei 

absenţe nemotivate consecutive vor fi înlocuiţi din aceste funcţii.   

   (3) Membrii Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ au datoria de a prezenta 

consiliului de administraţie, respectiv consiliului profesoral, problemele specifice 

procesului instructiv - educativ cu care se confruntă colectivele de elevi.   

   (4) Tematica discuţiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului instructiv - 

educativ, îmbunătăţirea condiţiilor de studiu ale elevilor şi organizarea unor activităţi cu 

caracter extraşcolar de larg interes pentru elevi, activităţi care sunt, ca desfăşurare, de 

competenţa unităţii de învăţământ.   

   (5) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ va aviza proiectele propuse de 

preşedintele Consiliului elevilor, dacă acestea nu contravin normelor legale în vigoare.   

   (6) Elevii care au obţinut în anul şcolar anterior o notă la purtare sub 9 nu pot fi aleşi ca 

reprezentanţi în Consiliul elevilor.   

   (7) Fiecare membru al Consiliului elevilor are dreptul de a vota prin Da sau Nu sau de a 

se abţine de la vot. Votul poate fi secret sau deschis, în funcţie de hotărârea Consiliului 

elevilor.   

   Art. 51- Structurile asociative ale elevilor sunt:   

   a) Consiliul Municipal al Elevilor din Bucureşti;   
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   b) Consiliul Regional al Elevilor;   

   c) Consiliul Naţional al Elevilor.   

 

 

 

 

Comisii din unitatea de invatamant 

 

 

   Art.52 

(1) In unitatea de invatamant functioneaza conform ROFUIP,art.79,alin.(1) sapte 

comisii cu caracter permanent:Comisia pentru Curriculum,Comisia de 

Evaluare si Asigurare a Calitatii,Comisia pentru perfectionare si formare 

continua,Comisia de Securitate si sanatate in munca si pentru situatii de 

urgenta,Comisia pentru Control managerial intern,Comisia pentru prevenirea 

si eliminarea violentei,a faptelor de coruptie si discriminarii in mediul scolar si 

promovarea interculturalitatii,Comisia pentru programe si proiecte educative. 

(2) Celelalte comisii de lucru din scoala au caracter temporar sau ocazional;ele sunt 

constituite prin decizia directorului,dupa aprobarea in Consiliul de Administratie. 

Art.53 

  (1) La nivelul şcolii se constituie, prin decizia directorului,dupa discutarea si aprobarea ei 

in Consiliul de Administratie,  Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei,a faptelor 

de coruptie si discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii   

   (2) Componenţa şi atribuţiile respectă reglementările naţionale în vigoare.   

   .   

   Art. 54   În cadrul Comisiei se elaborează şi se adoptă anual propriul Plan operaţional al 

şcolii privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar,a faptelor de coruptie si 

discriminarii,si promovarea interculturalitatii.   

   Art. 55- Comisia este responsabila de punerea in practica a prevederilor Planului cadru 

de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului şi prevenirea 

delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ. În acest sens, 

Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar:   

   a) are obligaţia de a colabora cu autorităţile administraţiei publice locale, cu 

reprezentanţii poliţiei şi ai jandarmeriei pentru a creşte siguranţa în unitatea de învăţământ;   

   b) elaborează rapoarte privind securitatea elevilor din şcoală;   

   c) propune conducerii unităţii de învăţământ măsuri specifice, rezultate după analiza 

factorilor de risc şi a situaţiei specifice, care să aibă drept consecinţă creşterea gradului de 

siguranţă a elevilor şi a personalului din unitate şi prevenirea delincvenţei juvenile în 

incinta şi în zonele adiacente şcolii.   

    

 

 Art. 56     
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 (1) În urma consultarii Consiliului reprezentativ al parintilor si a Consiliului reprezentativ 

al elevilor, Consiliul profesoral din şcoală stabileste pentru elevi cel putin un semn 

distinctiv, cum ar fi: ecuson, uniforma, esarfa sau altele asemenea, în conformitate cu 

Legea nr. 35/2007 privind cresterea sigurantei în unitatile de învatamânt, cu modificarile si 

completarile ulterioare.   

   (2) Semnele distinctive prevazute la alin. (1) vor fi comunicate Directiei Generale de 

Politie a Municipiului Bucuresti sau inspectoratului de politie judetean si Directiei Generale 

de Jandarmi a Municipiului Bucuresti ori inspectoratului de jandarmi judetean.   

   Art. 57  

   (1) La nivelul  şcolii Comisia este responsabila  pentru prevenirea şi combaterea 

discriminării şi promovarea interculturalităţii.   

   (2) Comisia are drept scop promovarea, în cadrul unităţii de învăţământ, a principiilor 

şcolii incluzive. Şcoala incluzivă este o şcoală prietenoasă şi democratică, care valorifică 

diversitatea culturală, o şcoală în care toţi copiii sunt respectaţi şi integraţi fără discriminare 

şi excludere generate de originea etnică, naţionalitate, deficienţe fizice sau mentale, origine 

culturală sau socio-economică, religie, limbă maternă, convingerile, sexul, vârsta, infecţia 

HIV, apartenenţa la o categorie dezavantajată sau orice criteriu sancţionat de legislaţia 

pentru prevenirea şi combaterea discriminării din România. Prevenirea şi eliminarea 

fenomenului de segregare şcolară, care reprezintă o formă gravă de discriminare, constituie 

o condiţie imperativă pentru implementarea principiilor şcolii incluzive.   

      (3) Principalele responsabilităţi ale Comisiei in legatura cu prevenirea şi combaterea 

discriminării şi promovarea interculturalităţii sunt următoarele:   

   a) elaborarea unui plan de acţiune pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi 

promovarea interculturalităţii, în scopul asigurării respectării principiilor şcolii incluzive, în 

unitatea de învăţământ;   

   b) colaborarea cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, mediatorii şcolari, Consiliul 

elevilor, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Consiliul Naţional 

pentru Combaterea Discriminării, organizaţii nonguvernamentale în domeniul drepturilor 

omului şi alţi factori interesaţi în scopul prevenirii şi combaterii cazurilor de discriminare şi 

a promovării interculturalităţii;   

   c) propunerea unor acţiuni specifice, la nivelul claselor sau al unităţii de învăţământ, care 

să contribuie la cunoaşterea şi valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalităţii;   

   d) elaborarea şi implementarea unor coduri de conduită, care să reglementeze 

comportamentele nondiscriminatorii la nivelul unităţii de învăţământ. Politica unităţii de 

învăţământ, în acest sens, şi procedurile respective trebuie să fie clare, coerente, consecvent 

aplicate şi să presupună atât sancţiuni, cât şi o abordare constructivă;   

   e) identificarea şi analiza cazurilor de discriminare şi înaintarea de propuneri de 

soluţionare a acestora, consiliului de administraţie, directorului unităţii de învăţământ sau 

consiliului profesoral, după caz;   

   f) prevenirea şi medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează 

respectarea principiilor şcolii incluzive;   

   g) sesizarea autorităţilor competente în cazul identificării formelor grave de discriminare;   

act:107084%200
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   h) monitorizarea şi evaluarea acţiunilor întreprinse pentru prevenirea şi combaterea 

discriminării şi promovarea interculturalităţii;   

   i) elaborarea şi monitorizarea implementării planului de desegregare, acolo unde este 

cazul;   

   j) elaborarea, anual, a unui raport care să conţină referiri la acţiunile întreprinse pentru 

prevenirea discriminării şi la rezultatele obţinute în rezolvarea cazurilor de discriminare 

şi/sau, după caz, segregare. Raportul elaborat de comisia pentru prevenirea discriminării 

este inclus în raportul anual de analiză a activităţii desfăşurate de unitatea de învăţământ;   

     

   Art. 58  

   (1) La nivelul şcolii se constituie, prin decizie a directorului, în baza hotarârii Consiliului 

de administratie, Comisia de control managerial intern, în conformitate cu prevederile 

Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea codului controlului 

intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitatile publice 

si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificarile si 

completarile ulterioare.   

   (2) Componenţa, modul de organizare şi de lucru, precum si alte elemente privind această 

comisie se stabilesc, in funcţie de complexitatea şi de volumul activităţilor din şcoală, de 

către directorul acesteia. Comisia se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.   

   Art. 59    Comisia de control managerial intern are următoarele atribuţii:   

   a) asigură coordonarea deciziilor şi acţiunilor compartimentelor structurale ale entităţii 

publice;   

   b) organizează, când necesităţile o impun, structuri specializate care să sprijine 

managementul în activitatea de coordonare;   

   c) coordonează şi influenţează decisiv rezultatele interacţiunii dintre salariaţi în cadrul 

raporturilor profesionale;   

   d) conştientizează salariaţii asupra consecinţelor deciziilor şi ale acţiunilor lor asupra 

întregii entităţi publice;   

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

compartimentelor cât şi între structurile unităţi de învăţământ.   

     

 

Capitolul IV 

 

          Atributii ale personalului scolar 

 Art. 60  

(1) Obligaţiile  fiecarei persoane angajate în şcoală sunt cuprinse in fisa postului. Orice 

modificare in fisa postului pentru un angajat al şcolii se face de directorul şcolii la 

propunerea responsabilului de compartiment. 

    (2) Sanctiunile sau recompensele legale se acorda de Consiliul de Administratie la 

propunerea responsabilului de compartiment. 
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 (3) Toate persoanele angajate in scoala, au obligatia sa urmareasca permanent 

comportarea elevilor si sa ia masurile necesare pentru asigurarea securitatii elevilor si a 

bunurilor scolii.   

 Art. 61-  Personalul angajat al scolii are obligatia sa aduca la cunostinta conducerii 

scolii sau a Consiliului de Administratie in scris orice problema pe care o considera 

importanta pentru bunul mers al activitatii.  

 Art. 62- Personalul angajat al scolii trebuie să îndeplinească condiţiile de studii 

cerute de  pentru postul ocupat şi să fie apt din punct de vedere medical. 

 Art. 63-Personalul angajat al scolii trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în 

concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentaţie decentă şi 

un comportament responsabil.  

 Art.  64- (1)Personalului angajat al scolii îi este interzis să desfăşoare acţiuni de 

natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia.                                       

                   (2)Se interzice personalului didactic de predare sa conditioneze evaluarea 

copiilor/elevilor sau calitatea prestatiei didactice la clasa de obtinerea oricarui tip de 

avantaje de la copii/elevii sau de la reprezentantii legali ai acestora. Astfel de 

practici,dovedite de organele abilitate,se sanctioneaza conform legii. 

 Art.  65-Personalului angajat al scolii îi este interzis să aplice pedepse corporale, să 

agreseze verbal, fizic sau emoţional elevii /colegii. 

  Art. 66- Nicio masură propusă de un cadru didactic nu este valabilă fără avizarea 

acesteia de un director al şcolii. Chiar şi în acest caz, măsura are caracter limitat până la 

validarea ei într-o şedinţă a Consiliului Profesoral sau a Consiliului de Administraţie. 

  Art. 67- Personalul angajat al scolii trebuie să vegheze la siguranţa elevilor, în 

incinta unităţii de învăţământ, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor 

extracurriculare/extraşcolare. 

            Art. 68-Personalul din invatamantul preuniversitar are obligatia sa sesizeze ,dupa 

caz,institutiile publice de asistenta sociala/educationala specializata,directia generala de 

asistenta sociala si protectia copilului in legatura cu orice incalcari ale drepturilor 

copiilor/elevilor,inclusiv in legatura cu aspecte care le afecteaza demnitatea,integritatea 

fizica si psihica. 

  Art. 69- Fiecare cadru didactic are obligatia sa promoveze o imagine corecta a 

scolii, sa dea dovada de tact pedagogic in relatia cu elevii, parintii. 

 Cadrele didactice pot: 

 -  organiza activitati extracurriculare aducatoare/sau nu  de venituri extrabugetare; 

          -  organiza serbari, spectacole, sesiuni de referate, vizite la muzeu, expozitii; 

 -  organiza tabere, excursii, conform metodologiei in vigoare; 

 -  coordona editarea de reviste şcolare. 

 

 Art. 70- Cadrele didactice au urmatoarele obligatii :  

 - sa desfasoare un invatamant de calitate, sa educe elevii in spiritul valorilor umane 

morale, in spiritul democratiei si al drepturilor omului; 

 - să desfasoare lectii bine documentate stiintific si metodic, sa faciliteze accesul 

elevilor la toate cunostintele prevazute de programa scolara; 
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 - să asigure o evaluare ritmica si obiectiva a elevilor; 

 - să utilizeze eficient dotarea materiala a şcolii; 

 - să participe la consiliile profesorale, activitatile demonstrative, interasistente, 

schimburi de experienta, cursuri de formare; 

 - să semneze zilnic condica de prezenta; 

           - să intocmeasca la timp situatiile scolare solicitate de scoala si sa poarte raspunderea 

pentru ele; 

 - să ia toate masurile necesare pentru realizarea planului de scolarizare si pentru 

reducerea tendintei de abandon scolar; 

 - să intre la ore punctual si sa respecte pauza elevilor; 

 - să permita intrarea elevilor in salile de clasa numai in prezenta lor; 

 - să introducă elevii in clasa la prima ora de curs si sa conduca la iesire elevii la 

ultima ora de curs pana la poartă. 

        Art.71-In unitatea noastra scolara se organizeaza permanent,pe durata desfasurarii 

cursurilor,serviciul pe scoala al personalului didactic de predare.Atributiile personalului de 

serviciu sunt: -executa serviciul pe scoala si consemneaza acest fapt in Condica de 

Serviciu; 

                         -impreuna cu secretarul sau directorul de srviciu deschide dulapul cu 

cataloage si verifica existenta numerica a acestora,lipsa unuia urmand a fi consemnata in 

condica; 

                         -instruieste elevii de serviciu; 

                         -se asigura ca nu exista clase de elevi fara cadre didactice,anunta directorul 

scolii de eventuala absenta neanuntata a unui profesor de la ora si aplica masura cea mai 

potrivita pentru reglementarea situatiei; 

                          -controleaza punctualitatea prezentarii elevilor la cursuri si,prin 

sondaj,tinuta vestimentara;ia masuri regulamentare in cazul constatarii unor nereguli; 

                          -urmareste respectarea intocmai a ROF al scolii; 

                          -informeaza administratorul scolii in cazul aparitiei unor defectiuni sau 

stricaciuni prin consemnarea lor in condica; 

                          -supravegheaza parasirea cladirii in cazul unui incendiu sau a unui exrcitiu 

de evacuare,situatii anuntate prin semnale sonore. 

                                                

                    

Compartimentul secretariat 

 

        Art. 72   

     (1) Compartimentul secretariat cuprinde, după caz, posturile de secretar şef, secretar şi 

informatician.   

    (2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului  şcolii şi îndeplineste 

sarcinile stabilite de reglementarile legale si/sau atribuite, prin fisele postului, persoanelor 

mentionate la alin. (1).   
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    (3) Secretariatul funcţionează în program de lucru cu elevii, părinţii, tutorii sau 

susţinătorii legali sau alte persoane interesate din afara unităţii, potrivit unui program de 

lucru aprobat de director, în baza hotărârii Consiliului de administraţie.   

       Art. 73 - Compartimentul secretariat are următoarele responsabilităţi:   

     a) asigurarea transmiterii informaţiilor la nivelul unităţii de învăţământ;   

    b) întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date de la nivelul unităţii de 

învăţământ;   

    c) întocmirea, înaintarea spre aprobare directorului şi transmiterea situaţiilor statistice şi 

a celorlalte categorii de documente solicitate de către autorităţi şi instituţii competente, de 

către consiliul de administraţie ori de către directorul unităţii de învăţământ;   

    d) înscrierea elevilor pe baza dosarelor personale, ţinerea, organizarea şi actualizarea 

permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea elevilor, în 

baza hotărârilor Consiliului de administraţie;   

   e) înregistrarea şi verificarea dosarelor pentru acordarea burselor sau a altor drepturi care 

se acordă elevilor, potrivit legii;   

   f) rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor şi evaluărilor 

naţionale, ale examenelor de admitere şi de ocupare a posturilor vacante, conform 

atribuţiilor specificate în fişa postului;   

   g) completarea, verificarea şi păstrarea în condiţii de securitate a documentelor, arhivarea 

documentelor create şi intrate în unitatea de învăţământ, referitoare la situaţia şcolară a 

elevilor şi a statelor de funcţii pentru personalul unităţii;   

   h) procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii şi a documentelor 

şcolare, în conformitate cu prevederile "Regulamentului privind regimul juridic al actelor 

de studii şi al documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar", aprobat 

prin ordin al ministrului educaţiei;   

   i) selecţionarea, evidenţa şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele Naţionale, după 

expirarea termenelor de păstrare, stabilite prin "Indicatorul termenelor de păstrare", aprobat 

prin ordin al ministrului educaţiei;   

   j) păstrarea şi aplicarea sigiliului unităţii şcolare, în urma împuternicirii, în acest sens, 

prin decizie emisă de director, pe documentele avizate şi semnate de persoanele 

competente; procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se realizează în conformitate cu 

reglementările stabilite prin ordinul ministrului educaţiei;   

   k) întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor;   

   l) asigurarea asistenţei tehnice pentru emiterea/adoptarea actelor de autoritate, pentru 

încheierea contractelor sau a altor acte juridice care dau naştere, modifică sau sting 

raporturile juridice dintre şcoală şi angajaţi, părinţi sau alte persoane fizice sau juridice;   

   m) întocmirea, la solicitarea directorului, a statelor de personal pentru toţi angajaţii 

unităţii de învăţământ;   

   n) întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii de 

învăţământ;   

   o) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură;   

   p) gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ;   
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   q) întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul 

compartimentului, în conformitate cu prevederile legale;   

   r) păstrarea legăturii cu toate compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului 

şcolar, din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale sau din cadrul altor instituţii şi 

autorităţi competente în soluţionarea problemelor specifice;   

   s) rezolvarea oricăror altor probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, 

contractelor colective de muncă aplicabile, hotărârilor consiliului de administraţie sau 

deciziilor directorului, sunt stabilite în sarcina sa.   

   Art. 74  

   (1) Secretarul şef/Secretarul unităţii de învăţământ pune la dispoziţia cadrelor didactice 

condica de prezenţă, fiind responsabil cu siguranţa acesteia.   

   (2) Secretarul şef/Secretarul răspunde de integritatea şi securitatea cataloagelor. La 

sfârşitul orelor de curs secretarul verifică, împreună cu profesorul de serviciu, consemnând 

într-un proces-verbal, existenţa tuturor cataloagelor.   

   (3) În perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se păstrează la secretariat.   

   (4) În situatii speciale, atributiile prevazute la alin. (1) si (2) pot fi îndeplinite, prin 

delegare de sarcini, si de catre cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul 

unitatii de învatamânt, cu acordul prealabil al personalului solicitat.   

   (5) Se interzice condiţionarea eliberării adeverinţelor, foilor matricole, caracterizărilor şi 

a oricăror acte de studii sau documente şcolare, de obţinerea de beneficii materiale.   

 

 

 

 

Compartimentul financiar 

  Art. 75 

   (1) Compartimentul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unităţii de 

învăţământ în care sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, ţinerea evidenţei 

contabile, întocmirea/transmiterea situaţiilor financiare asupra fondurilor şi patrimoniului 

unităţii, precum şi celelalte activităţi prevăzute de legislaţia în vigoare cu privire la 

finanţarea şi contabilitatea instituţiilor.   

   (2) Din compartimentul financiar fac parte administratorul financiar şi ceilalţi angajaţi 

asimilaţi funcţiei prevăzute de legislaţia în vigoare cu denumirea generică de "contabil" sau 

"contabil şef".   

   (3) Compartimentul financiar este subordonat directorului unităţii de învăţământ.   

   Art. 76-Compartimentul financiar are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale:   

   a) desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii şcolare, în conformitate cu 

dispoziţiile legale în vigoare;   

   b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unităţii de 

învăţământ, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile consiliului de 

administraţie;   

   c) întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform legislaţiei 

în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile;   

act:423155%2069824668
act:423155%2069824669
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   d) informarea periodică a consiliului de administraţie şi a consiliului profesoral cu privire 

la execuţia bugetară;   

   e) organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor;   

   f) consemnarea în documente justificative a oricărei operaţii care afectează patrimoniul 

unităţii de învăţământ şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor justificative, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare;   

   g) efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de lege şi ori de 

câte ori consiliul de administraţie consideră necesar;   

   h) întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-contabil;   

   i) îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ faţă de bugetul de stat, 

bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local şi faţă de terţi;   

   j) implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informatic;   

   k) avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de 

administraţie, respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau 

patrimoniul unităţii;   

   l) asigurarea şi gestionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim special;   

   m) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind 

angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile 

prevăzute de normele legale în materie;   

   n)intocmirea si verificarea statelor de plata impreuna cu serviciul secretariat; 

   o)  exercitarea oricăror atribuţii şi responsabilităţi, prevăzute de legislaţia în vigoare, de 

contractele colective de muncă aplicabile sau stabilite de către director sau de către 

consiliul de administraţie.   

  Art.77-Managementul financiar se desfasoara pe baza bugetului propriu. 

       (1)-Pe baza bugetului aprobat,directorul si Consiliul de Administratie actualizeaza 

programul anual de achizitii publice; 

       (2)-Este interzisa angajarea de cheltuieli,daca nu este asigurata sursa de finantare; 

       (3)-Resursele Extrabugetare ale scolii pot fi folosite exclusive de aceasta,conform 

hotararii Consiliului de Administratie.   

 

  Art.78-  Compartimentul  administrativ 

      (1)-Este subordonat directorului unitatii de invatamant preuniversitar,este coordonat de 

administratorul de patrimoniu si este alcatuit din personalul administrative al unitatii(de 

intretinere si curatenie ,paznici,portari,magazineri,gestionari,personal de cantina,internat si 

aprovizionare). 

      (2)-Aspecte ale activitatii personalului nedidactic pot fi gasite la art.51-52 din ROFUIP. 

      (3)-Atributiile compartimentului administrativ: 

           - gestionarea bazei material a scolii; 

           -realizarea reparatiilor si a lucrarilor de intretinere,igienizare,curatenie si gospodarire 

a unitatii de invatamant; 

           -intretinerea terenurilor,cladirilor si tuturor componentelor bazei didactico-materiale; 

           -receptia bunurilor,serviciilor si a lucrarilor,printr-o comisie constituita la nivelul 

compartimentului; 
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           -Evidenta consumului de materiale; 

           -punerea in aplicare a masurilor stabilite de conducerea scolii privind sanatatea si 

securitatea in munca,situatiile de urgenta si PSI;; 

           -intocmirea proiectului annual de achizitii si a documentatiilor de atribuire a 

contractelor; 

           -orice alte atributii specific compartimentului,rezultand din legislatia in 

vigoare,hotararile Consiliului de Administratie si deciziile directorului,stabilite in sarcina 

sa. 

   Art.79-Managementul Administrativ se realizeaza in conformitate cu prevederile 

legislatiei in vigoare; 

           (1)-Bunurile aflate in proprietatea scolii sunt administrate de catre Consiliul de 

Administratie; 

            (2)-Bunurile,care sunt temporar disponibile si care sunt in proprietatea sau 

administrarea scolii,pot fi inchiriate in baza hotararii Consiliului de Administratie.          

  Art.79-Semiinternatul  

        Se afla in subordinea directorului unitatii de invatamant preuniversitar.Programul 

acestuia este 12.00-17.00.Conform legii,copiii inscrisi la semiinternat sunt coordonati de un 

pedagog(1 post la 60 de copii).Pentru functionarea semiinternatului exista un regulament 

propriu.  

 

Biblioteca şcolară 

   Art. 80 

   (1) În şcoală se organizează şi funcţionează biblioteca şcolară sau centrul de documentare 

şi informare, în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a 

centrelor de documentare şi informare, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei.   

   (2) Biblioteca şcolară se înfiinţează prin decizia directorului unităţii de învăţământ în 

baza hotărârii Consiliului de administraţie. Biblioteca şcolară se poate reorganiza şi integra 

în centrul de documentare şi informare, fiind interzisă desfiinţarea acesteia.     

   (3) Bibliotecarul şcolar este angajat în condiţiile prevăzute de lege şi se subordonează 

directorului unităţii de învăţământ.   

 

Capitolul  V 

 

Atributii ale elevilor 

 

           Art.81-Calitatea de elev se dobandeste prin inscrierea intr-o unitate de 

invatamant;inscrierea se aproba de catre Consiliul de Administratie,cu respectarea 

legislatiei in vigoare,ca urmare a solicitarii scrise a parintilor,tutorilor sau sustinatorilor 

legali. 

              (1)-Elevii promovati vor fi inscrisi de drept in anul urmator,daca nu exista 

prevederi specifice de admitere in clasa respectiva; 

              (2)-Calitatea de elev se exercita prin frecventarea cursurilor si prin participarea la 

activitatile existente in programul unitatii noastre de invatamant; 
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              (3)-Calitatea de elev se dovedeste cu carnetul de elev,vizat la inceputul fiecarui an 

scolar; 

              (4)-Prezenta elevilor la fiecare ora de curs se verifica de catre cadrul didactic,care 

consemneaza in catalog,in mod obligatoriu,fiecare absenta;motivarea absentelor se face de 

catre invatator/diriginte in ziua prezentarii actelor justificative;actele pe baza carora se face 

motivarea absentelor se prezinta in termen de 7 zile de la reluarea activitatii elevului si sunt 

pastrate de invatator/diriginte pe tot parcursul anului scolar,nerespectarea termenului 

prevazut ducand la declararea absentelor ca nemotivate; 

              (5)-In limita a 20 ore de curs pe semestru,absentele pot fi motivate doar pe baza 

cererilor scrise ale parintelui,tutorelui sau sustinatorului legal al elevului adresate 

invatatorului/dirigintelui avizate in prealabil de motivare de catre directorul scolii; 

              (6)-Directorul unitatii aproba motivarea absentelor elevilor care participa la 

olimpiadele si concursurile scolare ,la cererea scrisa a profesorilor indrumatori/insotitori.      

Art. 82-  Accesul : 

          - accesul în incinta şcolii se poate face cu maximum 10 minute înainte de începerea  

orelor de curs; în cazul în care elevul intârzie 20 de minute peste începerea orei de curs, are 

obligaţia de a aştepta în holul de intrare al şcolii, pentru a nu deranja activitatea didactică;  

 - pe perioada desfasurarii cursurilor, portile de acces in scoala vor fi inchise; 

          - elevii au obligatia sa nu paraseasca incinta scolii in timpul pauzelor sau dupa 

inceperea cursurilor, fara avizul profesorului de serviciu sau al profesorului pentru 

invatamant primar / dirigintelui; 

          - elevii au obligatia sa respecte indicatiile personalului de paza, ale profesorului de 

serviciu si sa prezinte, la cerere, legitimatia de elev sau carnetul de elev, vizate de 

conducerea scolii; 

 - se interzice accesul in scoala cu aparatura audio-video, care nu este necesara si ar 

distrage atentia elevilor spre alte preocupari, straine lectiilor, precum si cu obiecte care ar 

pune in pericol sanatatea si securitatea elevilor; 

           - este interzisă utilizarea telefoanelor celulare şi a altor gadgeturi în timpul orelor de 

curs, al examenelor şi al concursurilor, îndeosebi în scopul înregistrării/filmării cadrelor 

didactice în timpul procesului didactic; 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 (vezi Statutul 

Elevului,art.15,alin.g);   

           - este interzisa detinerea , consumul sau comercializarea, in perimetrul unitatii de 

invatamant si in afara acestuia, de droguri, substante etnobotanice, bauturi alcoolice, tigari 

si  participarea la jocurile de noroc; 

            - este interzisa introducerea si uzul, in perimetrul unitatii de invatamant 

preuniversitar, de orice tipuri de arme sau de alte produse pirotehnice, cum ar fi munitie, 

petarde, pocnitori, brichete, precum si sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin actiunea lor, pot afecta integritatea fizica si psihica a elevilor si a 

personalului unitatii de invatamant preuniversitar; 

          - este interzis elevilor sa aiba comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare 

si atitudini ostentative si provocatoare in / in afara perimetrului scolii; 
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           - este interzis elevilor sa aduca jigniri si sa manifeste agresivitate in limbaj si in 

comportament fata de colegi si fata de personalul unitatii de invatamant preuniversitar; 

            - este interzis elevilor sa provoace, sa instige si sa participe la acte de violenta in 

scoala si in afara ei; 

 - este interzis accesul elevilor in cancelarie, legatura cu cadrele didactice facandu-se 

prin intermediul profesorilor de serviciu sau al dirigintelui clasei; 

 - este interzisa intrarea elevilor unei clase in alta clasa, fara a fi insotiti de un cadru 

didactic; 

 - în cazul  unor probleme deosebite, din motive personale, elevii care au nevoie de 

învoire pe parcursul orelor de curs sau a întregii zi, au obligaţia să completeze un bilet de 

învoire, semnat de profesorul diriginte/învăţător, după ce acesta a luat legătura telefonic cu 

părintele elevului care solicită învoirea, cu scopul confirmării acesteia, în siuatia în care 

părintele/reprezentantul legal al elevului nu a solicitat din timp, în scris, acest lucru; 

          - elevii nu pot invita/facilita accesul in scoala al persoanelor straine,fara acordul 

conducerii scolii/invatatorilor/dirigintilor. 

 Art. 83- Tinuta : 

 - elevii sunt obligati ca, in scoala si in afara ei, sa aiba o tinuta vestimentara decenta, 

corespunzatoare calitatii de elev;  

 - pe perioada desfăşurării cursurilor, elevii au obligaţia de a purta ținuta 

personalizată,  reprezentând uniforma școlară, compusă din: tricou de culoare albă- pentru 

ciclul primar, respectiv bleu- pentru gimnaziu, cu emblema brodată a școlii-  chipul stilizat 

al lui I. G. Duca, fustă/jeanși/pantaloni de culoare bleumarin; 

 - este interzis machiajul sau vopsitul strident, atat al unghiilor, ochilor cat si al 

parului; 

 - este interzis ca elevii sa poarte bijuterii si alte podoabe, in exces; 

   

 Art. 84- Desfasurarea orelor de curs : 

 - toti elevii sunt obligati sa frecventeze cu regularitate cursurile scolii si sa participe 

la actiunile stabilite de scoala; 

          -  inainte de prima ora de curs, elevii sunt obligati sa astepte profesorul la careu, in 

functie de conditiile meteo; 

 - la intrarea profesorului in clasa, elevii sunt datori sa se ridice in picioare pentru 

salut si sa se aseze in banci cand li se permite; 

 -  desfasurarea activitatilor scolare in laboratoare se face sub directa supraveghere a 

cadrului didactic de specialitate; recomandarile acestuia vor fi respectate cu strictete de 

catre elevi; 

 - folosirea materialului sportiv se face cu aprobarea profesorului de educatie fizica si 

sub directa indrumare a acestuia ; 

 - in timpul activitatilor scolare, elevii sunt obligati sa indeplineasca sarcinile date de 

profesori, sa participe activ la lectii, sa nu aiba preocupari fara legatura cu lectia si sa nu 

impiedice sub nici o forma activitatea colectivului; 

          - este interzis elevilor sa distruga documentele scolare, precum cataloage, carnete de 

elev, foi matricole, documente din portofoliul educational etc.; 
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           Art.85-Ora de Religie(ROFUIP,2016,art.125):1)Parintii,tutorii sau sau sustinatorii 

legali ai elevilor minori care doresc sa isi exercite dreptul de a participa la orele de religie 

isi exprima optiunea in scris,intr-o cerere adresata unitatii de invatamant,in care precizeaza 

si numele cultului solicitat; 

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

scrisa a parintelui/tutorelui legal instituit pentru elevul minor. 

          

 Art. 86 -Comportarea in timpul pauzelor : 

 - elevii sunt datori sa se comporte civilizat si sa nu puna in pericol integritatea 

corporala a lor si a colegilor prin jocuri, alergare, sarituri periculoase; 

 - este interzis elevilor sa deterioreze bunurile din patrimoniul unitatii de invatamant 

preuniversitar (materiale didactice si mijloace de invatamant, carti de la biblioteca 

scolii, mobilier scolar, mobilier sanitar, spatii de invatamant etc.);  cei culpabili vor fi 

obligati sa plateasca stricaciunile in timp de 24 ore; daca vinovatul nu se cunoaste, 

clasa intreaga raspunde material de stricaciunile facute; 

- este obligatoriu folosirea grupurilor sanitare in mod corespunzator; se interzice 

categoric aruncarea in WC a sticlelor de plastic si a altor obiecte care pot duce la 

infundarea acestora; 

- intreaga clasa raspunde de curatenia din sala de clasa, de buna stare a mobilerului; 

- este interzis a se lua mobilier sau alte obiecte dintr-o sala de clasa pentru a fi duse 

in alta sala de clasa; 

- orice obiect strain, al carui proprietar nu este cunoscut, se preda pesonalului de 

serviciu  pentru a fi redat proprietarului. 

 Art. 87- 1.Elevii au datoria sa actioneze in asa fel incat sa contribuie la cresterea 

prestigiului scolii printr-o temeinica pregatire care sa le permita obtinerea unor rezultate 

foarte bune la concursurile scolare, prin creatia artistica si tehnica, prin participarea la 

diverse activitati culturale, astfel incat a fi elev la Scoala Gimnaziala I. G. Duca sa fie un 

titlu de mandrie pentru fiecare. 

                        2. Elevii sunt obligati prin atitudinea lor sa nu aduca si sa difuzeze in 

unitatea de invatamant preuniversitar materiale care, prin continutul lor, atenteaza la 

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

intoleranta. 

 Art. 88- Elevii sunt datori sa cunoasca si sa respecte cu strictete regulile de 

circulatie, normele de protectia muncii si PSI , normele de protectie civila, normele de 

protectie a mediului, precum si cele cu privire la apararea sanatatii. 

 Art. 89- Elevii sunt datori sa respecte integral prezentul regulament de ordine 

interioara. Incalcarea acestui regulament atrage sanctiunile prevazute in regulamentul 

MENCS si in legile care vizeaza activitatile institutiilor publice. 

 Art. 90 -Elevii sunt datori sa respecte personalul didactic si nedidactic, administrativ 

si conducerea scolii. 

 Art. 91- Orice activitate scolara in afara orelor de curs se va desfasura sub 

supravegherea unui cadru didactic. Elevii au obligatia sa participe la activitatile 

extrascolare organizate pentru ei, precum si la orele de consultatii si pregatire. 
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 Art.92-  Elevii au obligatia sa poarte asupra lor carnetul de elev, sa-l prezinte 

cadrelor didactice pentru consemnarea notelor, precum si parintilor, pentru informare in 

legatura cu situatia lor scolara. 

 

Art. 93-    Elevii au obligatia de a utiliza cu grija manualele scolare primite gratuit si 

de a le restitui in stare buna la sfarsitul anului scolar. 

 

Art. 94- In familie, pe strada, in mijloacele de transport in comun si alte locuri  

publice, elevii sunt datori sa se comporte civilizat, politicos, sa nu umbreasa prin tinuta, 

prin cuvant prestigiul scolii si calitatea de elev. 

Art. 95- Elevii care incalca regulamentul scolar vor fi sanctionati in functie de 

gravitatea faptelor savarsite dupa cum urmeaza(Cf.Statutului Elevului/2016): 

1) observatie individuala ; 

2) mustrarea scrisa; 

3) retragerea temporara a bursei de merit; 

4) retragerea definitiva a bursei de merit ; 

5) eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile; 

6) mutarea disciplinara la o clasa paralela, din aceeasi scoala sau din alta unitate de 

invatamant preuniversitar; 

Toate sanctiunile aplicate elevilor se stabilesc la propunerea consiliului clasei, se 

consemneaza in registrul de procese-verbale al acestuia si intr-un raport care va fi 

prezentat Consiliului Profesoral de catre profesorul pentru invatamantul primar/ 

profesorul diriginte, la sfarsitul semestrului.Totodata mentionam faptul ca sanctiunile 

aplicate elevilor sunt comunicate, in scris, parintilor/ reprezentantului legal, cu 

exceptia sanctiunii a doua.  

Art. 96 Sanctiunile prevazute la art. 95,alin.1 si 2, pot fi insotite de scaderea notei la 

purtare in mod corespunzator pe semestrul respectiv,exceptie facand prima sanctiune. 

              Sanctiunile prevazute la art. 95 pct.3,4,5si 6 sunt insotite de scaderea notei 

la purtare;alin.6 nu se aplica in invatamantul primar. 

               Pentru toti elevii din invatamantul preuniversitar, la fiecare 10 absente 

nemotivate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absente nejustificate din 

numarul de ore pe semestru la o disciplina, va fi scazuta nota la purtare cu cate un punct. 

                         Daca elevul caruia i s-a aplicat o sanctiune mentionata la art. 95 - alineatele 

3,4,5 si 6 da dovada de un comportament ireprosabil pe o perioada de cel putin 8 saptamani 

de scoala, pana la incheierea semestrului sau a anului scolar, prevederea privind scaderea 

notei la purtare, asociata sanctiunii, se poate anula. 
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Capitolul VI 

 

Relatia scolii cu parintii 

 

 

 Art. 97 

1. In unitatile de invatamant preuniversitar , la nivelul fiecarei clase, se infiinteaza 

si functioneaza Comitetul de parinti al clasei, care are urmatoarele atributii: 

a) pune in practica deciziile luate de catre Adunarea generala a parintilor elevilor clasei; 

b) sprijina profesorii pentru invatamantul primar/ profesorii diriginti in organizarea si 

desfasurarea de proiecte, programe si activitati educative extrascolare; 

c) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contributii financiare sau materiale 

sustin programe de modernizare a activitatii educative si a bazei materiale din clasa 

si din scoala; 

d) sprijina conducerea unitatii de invatamant preuniversitar si profesorii pentru 

invatamantul primar/ profesorii diriginti si se implica activ in intretinerea , 

dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei si a unitatii de invatamant 

preuniversitar; 

e) sprijina unitatea de invatamant preuniversitar si profesorii diriginti in activitatea de 

consiliere si de orientare socio-profesionala;  

f) poate decide sa sustina , inclusiv financiar, intretinerea, dezvoltarea si modernizarea 

bazei materiale a clasei propunand in Adunarea generala a acesteia o suma necesara 

acoperirii acestor cheltuieli; este interzisa implicarea elevilor sau a cadrelor 

didactice in strangerea fondurilor; 

g) prezinta semestrial,Adunarii generale a parintilor elevilor clasei, justificarea utilizarii 

fondurilor. 

 

Consiliul reprezentativ al parintilor. 

 

2. La nivelul fiecarei unitati de invatamant preuniversitar functioneaza Consiliul 

reprezentativ al parintilor. Asociatiile de parinti cu personalitate juridica isi 

desfasoara activitatea in conformitate cu propriul statut de infiintare , organizare 

si functionare, in cazul in care ele exista. 

          Consiliul reprezentativ al parintilor are urmatoarele atributii: 

     a)propune unitatii de invatamant preuniversitar disciplinele care sa se studieze prin 

CDS; 

     b)sprijina parteneriatele educationale intre scoala si institutiile/ organizatiile cu rol 

educativ din comunitatea locala; 

     c)promoveaza imaginea scolii in comunitatea locala; 

     d)sustine scoala in organizarea si desfasurarea tuturor activitatilor; 

     e)sustine conducerea scolii in organizarea si desfasurarea consultatiilor cu parintii; 
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     f)colaboreaza cu Comisia de Protectie a Copilului, cu organele de Autoritate tutelara sau 

cu organizatiile non-guvernamentale, in vederea solutionarii situatiei elevilor care au 

nevoie de ocrotire; 

     g)sprijina conducerea scolii in intretinerea si modernizarea bazei materiale; 

     h)sprijina scoala in asigurarea sanatatii si securitatii elevilor.  

 

 

        3. In situatia in care Consiliul reprezentativ al parintilor atrage resurse financiare 

extrabugetare (contributii, donatii, sponsorizari etc), ele vor fi utilizate pentru: 

       a) modernizarea / intretinerea patrimoniului scolii; 

       b) acordarea de premii / burse elevilor; 

       c) sprijinirea financiara a unor activitati extrascolare; 

       d) sprijinirea financiara sau materiala a copiiilor care provin din familii dezavantajate; 

       e) alte activitati benefice scolii care sunt aprobate de Adunarea generala a parintilor;   

      Consiliul reprezentativ al parintilor se va implica direct in buna derulare a activitatilor 

din cadrul parteneriatelor ce se deruleaza in scoala.                       

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL   VII 

 

Activitati de evaluare 

  

 

 Art. 98  Evaluarea beneficiarilor primari ai educatiei se realizeaza pe baza 

standardelor nationale de evaluare, la nivel de disciplina, si se centreaza pe competente. 

Elementul central al evaluarii invatarii este Portofoliul educational. Acesta cuprinde 

totalitatea diplomelor, a certificatelor sau a altor inscrisuri obtinute in urma evaluarii 

competentelor dobandite sau a participarii la activitati de invatare, in diferite contexte, 

precum si produsele sau rezultatele acestor activitati, in contextul invatarii formale, 

nonformale si informale. 

 Art. 99   Evaluarea rezultatelor la invatatura se realizeaza in mod ritmic, pe 

parcursul semestrelor sau / si la sfarsitul unor etape de formare, pentru acestea din urma, 

conform legislatiei in vigoare. Calificativele/ notele acordate se comunica in mod 

obligatoriu elevilor, se trec in catalog si in carnetul de elev de catre profesorul care le 

acorda. Notele la lucrarile scrise semestriale(tezele) se analizeaza cu elevii, intr-o ora 

special destinata, si se trec in catalog. In invatamantul primar,la clasele I-IV, si in cel 

secundar elevii vor avea la fiecare disciplina,cu exceptia celor preponderent practice, cel 

putin o evaluare prin lucrare scrisa pe semestru. 
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          Art. 100  Elevii scutiti de efort fizic au obligatia de a fi prezenti la orele de educatie 

fizica si sport. Elevii scutiti medical, semestrial sau anual, nu sunt obligati sa vina in 

echipament sportiv la orele de educatie fizica si sport, dar trebuie sa aiba incaltaminte 

adecvata pentru salile de sport. Absentele lor la aceste ore se consemneaza in catalog si 

genereaza efectele prevazute de legislatia in vigoare.   

         Art. 101 Elevii pot sa nu frecventeze orele de religie, la solicitarea scrisa a parintilor / 

tutorelui legal; pentru acestia, situatia scolara anuala se incheie fara disciplina religie.  

         Art. 102-Sunt declarati promovati elevii care, la sfarsitul anului scolar, obtin la 

fiecare disciplina de studiu cel putin media anuala 5.00/ calificativul ,,Suficient’’,iar la 

purtare,media anuala 6.00/calificativul,,Suficient’’.  

       Art. 103- Sunt declarati amanati , semestrial sau anual, elevii carora nu li se poate 

definitiva situatia scolara la una sau mai multe discipline, conform ROFUIP. 

         Art.104-Sunt declarati corigenti elevii care obtin medii anuale sub 

5.00/calificativul,,Insuficient’’la cel mult doua discipline de studiu,precum si elevii amanati 

care nu promoveaza examenul de incheiere a situatiei scolare la cel mult doua discipline de 

studiu.Pentru elevii corigenti se organizeaza anual o singura sesiune de corigenta, intr-o 

perioada stabilita de MENCS.  

 Art.105- 1.Sunt declarati repetenti: 

                         - elevii care au obtinut medii anuale sub 5.00/ calificativul,,Insuficient’’la 

mai mult doua discipline de studiu,care se finalizeaza la sfarsitul anului scolar; 

                         - elevii care au obtinut la purtare media anuala mai mica de 6.00/ 

calificativul,,Insuficient’’; 

                         - elevii corigenti care nu se prezinta la examenul de corigenta/nu 

promoveaza examenul la cel putin o disciplina; 

                         - elevii amanati care nu se prezinta la sesiunea de incheiere a situatiei 

scolare la cel putin o disciplina; 

                              2.Elevii din clasa pregatitoare si din clasa intai nu pot fi lasati repetenti.                                                

3 .Elevii care la incheierea clasei pregatitoare/ clasa intai se vor gasi in situatia de repetentie 

conform alin.(1)vor ramane in colectivele in care au invatat si vor intra intr-un program de 

remediere/recuperare, realizat de profesorul clasei, impreuna cu un specialist de la 

CJRAE/CMBRAE.  

      Art. 106-Elevii declarati repetenti se pot inscrie in anul scolar urmator in clasa pe care o 

repeta la aceeasi unitate scolara sau se pot transfera la alta scoala, in limitele efectivului 

prevazut de lege. 

      Art.107- 1. Elevii care au urmat cursurile intr-o unitate de invatamant preuniversitar din 

alta tara pot dobandi calitatea de elev in Romania numai dupa echivalarea, de catre 

MECNS, a studiilor urmate in strainatate si dupa sustinerea examenelor de diferenta in 

perioada stabilita de directorul scolii. 

                  2.Elevii mentionati mai sus vor fi inscrisi ca audienti pana la finalizarea 

echivalarii, iar activitatea lor va fi inregistrata in cataloage provizorii.Evaluarile si frecventa 

vor fi apoi trecute in cataloagele claselor ,dupa incheierea procedurii. 

                  3.Alegerea nivelului clasei in care va fi inscris elevul ca audient se face de catre 

o comisie stabilita de scoala din care face parte si un psiholog/consilier scolar. 
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                  4.Daca parintii/tutorii legali nu sunt de acord cu recomandarea comisiei privind 

nivelul clasei in care va fi inscris elevul, acestia opteaza pentru alta clasa, in scris, prin 

semnatura. 

                 5.Dosarul de echivalare va fi depus de catre parintii/ tutorii legali ai elevului la 

scoala la care este inscris ca audient.Scoala transmite dosarul catre ISMB,in termen de cel 

mult 5 zile de la inscrierea elevului ca audient. In maximum 5 zile, dosarul este retransmis 

de catre ISMB catre compartimentul de specialitate din MECS. 

                 6. Daca parintii/tutorii legali nu au depus dosarul in termen de 30 de zile de la 

inscrierea elevului ca audient,acesta va fi inscris in clasa urmatoare ultimei clase absolvite 

in Romania sau,daca nu a absolvit nicio clasa, in clasa stabilita de comisia stabilita la 

alin(3). 

                  7.In termen de 15 zile de la primirea avizului favorabil al MENCS privind 

recunoasterea si echivalarea studiilor,elevul audient este inscris in catalogul clasei si i se 

transfera din catalogul provizoriu notele si absentele. 

                  8.In cazul in care studiile din strainatate nu au fost echivalate/ au fost echivalate 

partial, iar intre ultima clasa echivalata si clasa in care este inscris ca audient exista una sau 

mai multe clase ce nu au fost parcurse, comisia solicita ISMB examinarea elevului in 

vederea incheierii situatiei scolare pentru anii neechivalati/nu au fost parcursi. 

 Art.108- Elevilor care urmeaza sa continue studiile in alte tari pentru o perioada 

determinata de timp li se rezerva locul in scoala de unde pleaca,la solicitarea scrisa a 

parintelui/tutorelui legal.Incheierea situatiei scolare pentru cei declarati amanati se face 

dupa revenirea in tara,la disciplinele neechivalate de MENCS.  

          Art.109- 1.Consiliul Profesoral din scoala valideaza situatia la invatatura a elevilor , 

pe clase, in sedinta de incheiere a cursurilor semestriale/ anuale dupa perioadele desemnate 

pentru examenele de incheiere a situatiilor scolare si de corigenta,iar secretarul Consiliului 

o consemneaza in procesul verbal, mentionandu-se numele elevilor promovati, corigenti, 

repetenti, amanati, exmatriculati, precum si numele elevilor cu note la purtare mai mici de 

7.00.  

                      2.Situatia scolara a elevilor corigenti, repetenti, amanati se comunica in scris 

parintilor/ tutorilor legali de catre diriginte/ invatator in cel mult 10 zile de la incheierea 

cursurilor fiecarui semestru/ an scolar. 

                      3.Pentru elevii amanati/ corigenti, profesorul pentru invatamantul primar/ 

dirigintele comunica in scris parintilor/ tutorilor legali programul de desfasurare a 

examenelor de corigenta si perioada de incheiere a situatiei scolare. 

                      4.Niciun document scolar nu poate fi facut public fara acordul parintilor/ 

tutorilor legali. 

         Art.110- Examenele organizate de unitatile de invatamant preuniversitar sunt: 

                a)examen de corigenta; 

                b)examen de incheiere a situatiei scolare pentru elevii declarati amanati pe 

semestrul al doilea/ anual; 

         Art.111-1. Dupa incheierea sesiunii de corigenta elevii care nu au promovat la o 

singura disciplina au dreptul sa solicite reexaminarea, pe care o acorda directorul , in cazuri 

justificate, o singura data,pe an scolar. 
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 2.Cererea de reexaminare se depune in termen de 24 de ore de la afisarea 

rezultatelor examenului de corigenta. 

3. Reexaminarea se desfasoara in termen de 2 zile de la data depunerii cererii, 

dar nu mai tarziu de data inceperii cursurilor noului an scolar. 

4.Directorul scolii stabileste, prin decizie interna, componenta comisiilor si 

datele de desfasurare a examenelor. Fiecare comisie are un presedinte si doi 

profesori examinatori de aceeasi specialitate/ aceeasi arie curriculara.Comisia 

este responsabila de realizarea subiectelor. 

 

         Art. 112- 1.Proba scrisa a examenelor contine doua variante de subiecte, dintre care 

elevul alege una, iar durata ei este de 45 de minute pentru invatamantul primar si 90 de 

minute pentru invatamantul secundar, din momentul primirii / transcrierii subiectelor. 

                      2.Media obtinuta la examenul de corigenta este media aritmetica, calculata cu 

2 zecimale, fara rotunjire a notelor finale acordate de cei doi examinatori. 

        Art.113- Elevul corigent este declarat promovat la disciplina de examen daca obtine 

cel putin media 5.00/ calificativul ,,Suficient’’. 

        Art.114-Transferul elevilor in care se pastreaza forma de invatamant se efectueaza, de 

regula,in perioada intersemestriala sau a vacantei de vara(Cf. ROFUIP/2016).In timpul 

anului scolar,transferul elevilor se poate efectua,conform ROFUIP/2016/art.155,in 

urmatoarele situatii:-la schimbarea domiciliului parintilor in alta localitate,respectiv intr-un 

alt sector al municipiului Bucuresti; 

                                -in cazul unei recomandari medicale,eliberata pe baza unei expertize 

medicale efectuate de directia de sanatate publica; 

                                -in alte situatii exceptionale,cu aprobarea consiliului de administratie al 

inspectoratului scolar.   

 

       Art.115-1.Evaluarea personalului didactic si didactic auxiliar din unitatea de 

invatamant se face la sfarsitul anului scolar,  conform prevederilor legii si a Metodologiei 

de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar elaborata de 

MENCS. 

                  2.Rezultatele evaluarii stau la baza hotararii CA privind acordarea calificativului 

anual si a gradatiei de merit. 

                  3.Evaluarea directorului se face de catre CA al ISMB pe baza raportului de 

autoevaluare. 

                   4.Evaluarea directorului adjunct se face de catre CA pe baza raportului de 

autoevaluare, cu avizul directorului. 

       Art.116- Evaluarea si validarea achizitiilor dobandite de personalul didactic si de 

conducere prin diferite programe si forme de organizare a formarii continue se realizeaza 

pe baza sistemului de acumulare, recunoastere si echivalare a creditelor profesionale 

transferabile, elaborat de MENCSsi aprobat prin ordin de ministru. 

       Art.117- Evaluarea personalului administrativ/ nedidactic se face la sfarsitul anului 

calendaristic/financiar conform prevederilor legale si al ROF, in baza fisei postului. 
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       Art. 118-  1. Intregul personal din scoala are obligatia de a efectua anual control 

medical, conform legii. 

                          2. Sustragerea de la acest examen medical constituie abatere disciplinara si 

se sanctioneaza conform legii. 

       Art. 119-  Evaluarea institutionala se realizeaza in doua forme fundamentale, 

conform legii: 

                         1.Inspectia de evaluare institutionala a unitatii de invatamant preuniversitar. 

                         2.Evaluarea interna si externa a calitatii educatiei. 

       Art. 120-  Conducerea scolii este direct responsabila de calitatea educatiei furnizate. 

       Art. 121-  Evaluarea externa a calitatii educatiei se realizeaza, conform legii de catre 

ARACIP. 

 

CAPITOLUL VIII 

 

                                              Activitatea educativa extrascolara 

 

       Art. 122-   Activitatea educativa extrascolara este conceputa ca spatiu aplicativ, de 

exersare , dezvoltare si diversificare a cunostintelor, abilitatilor si competentelor dobandite 

in cadrul educatiei formale. 

     Art. 123-1. Activitatile extrascolare din unitatea de invatamant se desfasoara in afara 

orelor de curs si pot fi culturale, civice, artistice, tehnice, aplicative, stiintifice, sportive, 

turistice de educatie rutiera, antreprenoriale, pentru protectie civila, de educatie pentru 

sanatate si de voluntariat. 

2. Activitatile extrascolare sunt stabilite in CP,in urma unui studiu de impact, in 

conformitate cu optiunile elevilor si ale parintilor, precum si cu resursele de care 

dispune scoala. 

  3. Planul activitatilor extrascolare este aprobat de CA al scolii. 

  Art. 124- 1. Evaluarea activitatii extrascolare la nivelul unitatii este realizata, anual de 

catre Consilierul educativ. 

              2. Raportul anual la nivelul unitatii este prezentat in CP si aprobat in CA, fiind 

inclus in raportul anual privind calitatea educatiei in scoala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 



36 

 

                                                  CAPITOLUL   IX 

 

                                               Drepturile / indatoririle parintilor  

 

  Art. 125-  Parintele/ tutorele legal al elevului are dreptul sa fie informat periodic referitor 

la situatia scolara si comportamentul propriului copil. 

   Art. 126- Parintii/ tutorii legali au dreptul sa se constituie in asociatii cu personalitate 

juridica, conform legislatiei in vigoare. 

   Art. 127-  1.Parintele/ tutorele legal al elevului are dreptul sa solicite rezolvarea unor stari 

conflictuale in care este implicat propriul copil, prin discutii amiabile, cu respectarea 

urmatoarelor etape: 

         a).discutie amiabila cu cadrul didactic implicat; 

         b). discutie amiabila cu profesorul  pentru invatamantul primar/ profesorul diriginte 

implicat; 

         c). discutie amiabila cu directorul scolii; 

         d). cerere scrisa adresata conducerii scolii. 

              2. In cazul in care au fost parcurse etapele mai sus mentionate, fara rezolvarea 

starii conflictuale, parintele/ tutorele legal al elevului are dreptul sa solicite rezolvarea 

situatiei la ISMB/ MENCS. 

   Art. 128-  Potrivit legii,   parintele/ tutorele legal al elevului are obligatia de a asigura 

frecventa scolara a acestuia si de a lua masuri pentru scolarizarea lui, pana la finalizarea 

studiilor. 

   Art129-  Parintele/ tutorele legal al elevului are obligatia ca, cel putin o data pe luna, sa 

ia legatura cu profesorul  pentru invatamantul primar/ profesorul diriginte pentru a cunoaste 

evolutia copilului. Prezenta lui va fi consemnata in caietul profesorului  pentru 

invatamantul primar/ profesorului diriginte cu nume, data, semnatura. 

   Art. 130-  Parintele/ tutorele legal al elevului raspunde material pentru distrugerile 

bunurilor din patrimoniul scolii, cauzate de elev. 

   Art. 131-  Se interzice oricaror persoane agresarea fizica, psihica, verbala etc., a elevilor 

si a personalului unitatii de invatamant. 

    Art.132-  Respectarea prevederilor prezentului Regulament este obligatoriu pentru 

parinti/ tutori legal instituiti ai elevilor. 

 

 

                                                            CAPITOLUL  X 

 

Accesul  persoanelor straine 

 

 Art.133- Accesul in scoala al persoanelor straine in timpul orelor de curs se face 

numai  cu destinatia secretariat, in cadrul programului afisat. 

 Art.134- Persoanele straine sunt rugate sa se legitimize la intrarea in unitatea de 

invatamant. 
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 Art.135- Accesul  in scoala al parintilor care solicita audienta la directorii scolii se 

face numai in programul afisat al acestora. 

 Art.136- Accesul in scoala al parintilor care solicita consultatii cu cadrele didactice 

se face numai in timpul programului afisat, al sedintelor programate sau, in caz de urgenta, 

in pauze sau in afara orelor de curs. 

          Art.137- Parintele/ tutorele legal al elevului are acces in incinta scolii daca 

desfasoara activitati in comun cu cadrele didactice. 

 Art.138- In conditiile solicitarilor, forurile superioare educationale, primaria, politia, 

jandarmeria, pompierii, protectia civila, salvarea etc., au acces in unitatea de invatamant 

conform reglementarilor in vigoare. 

           Art.139-Consiliul de Administratie va elabora o procedura de acces al 

parintilor,tutorilor sau sustinatorilor legali in unitatea de invatamant,in conformitate cu 

legislatia in vigoare. 

 

 

                                                   CAPITOLUL  XI 

 

                        Contractul educational intre unitatea de invatamant si parinti 

 

           Art.140- 1.Scoala incheie cu parintii / tutorii legal instituiti, in momentul inscrierii 

elevilor in Registrul matricol, un contract educational in care sunt inscrise drepturile si 

obligatiile reciproce ale partilor ( prezent in Anexa 1 - ROFUIP).  

                         2.Acesta este particularizat, la nivelul scolii, prin decizia CA, dupa 

consultarea Consiliului Reprezentativ al parintilor. El este valabil pe toata perioada de 

scolarizare in cadrul unitatii de invatamant. Eventualele modificari se realizeaza printr-un 

act aditional, acceptat de ambele parti si care se ataseaza contractului educational.  

         Art. 141- Contractul educational se incheie in doua exemplare originale, unul 

pentru parinte/ tutore legal, altul pentru scoala si isi produce efectele de la data semnarii. 

         Art.142-    C.A. urmareste modul de indeplinire a obligatiilor prevazute in contractul 

educational, analizeaza situatiile in care se constata incalcarea acestuia de catre personalul 

scolii si numeste comisia de cercetare disciplinara. 

 

 

 

                                                   CAPITOLUL XII 

 

                                                Scoala  si comunitatea 

 

         Art. 143-  Directorul si C.A. colaboreaza cu autoritatile admnistratiei publice locale, 

precum si cu reprezentanti ai comunitatii locale. 

         Art. 144-  Scoala poate realiza, independent, parteneriate cu asociatii, fundatii, 

institutii de educatie si cultura, organisme economice si organizatii guvernamentale si non 

guvernamentale sau alte tipuri de organizatii, in interesul beneficiarilor directi ai educatiei. 
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        Art. 145-  Scoala incheie protocoale de parteneriat cu ONG-uri, unitati medicale, 

politie, jandarmerie, institutii de cultura, asociatii confesionale, alte organisme, in vederea 

atingerii obiectivelor stabilite prin PDI. 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL  XIII 

 

   Dispozitii  finale 

 

           Art. 146- Prezentul regulament va fi completat cu metodologii sau regulamente 

aprobate prin ordin de ministru si cu dispozitii legale prevazute de regulamente specifice.  

De asemenea,unele aspecte ale regulamentului pot fi completate cu proceduri interne. 

 

Art.147- Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricarui alt fond 

destinat derularii examenelor/ evaluarilor nationale. Conducerea scolii are obligatia de a 

aduce la cunostinta personalului, elevilor, parintilor/ tutorilor prevederile acestui articol. 

Art.148- In unitatea de invatamant se asigura dreptul fundamental la invatatura si 

este interzisa orice forma de discriminare a elevilor si a cadrelor didactice, a personalului 

nedidactic si auxiliar, in conformitate cu legea. 

Art. 149- Prezentul regulament intra in vigoare de la data aprobarii sale in Consiliul 

de Administratie al scolii, dupa aprobarea sa in Consiliul  Profesoral. 

 Art. 150-  Toate dispozitiile din regulamentul de organizare si functionare a 

unitatilor din invatamantul preuniversitar de stat se aplica impreuna cu prevederile 

prezentului regulament. 

  Art.151- Orice modificare a prezentului regulament se poate face numai cu 

aprobarea Consiliului de Administratie al scolii. 
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