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NR. 1421/20.09.2017 

Aprobat în:  C.P. din 05.10.2017 

Validat  în:  C.A. din  11.10.2017 

 

REGULAMENT  

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

An Școlar 2017 - 2018 
 

 

 

        CAP.I.   INFORMAŢII  GENERALE: 

 

 Şcoala „George Topârceanu” funcţionează din 15.09.1996 cu clasele I-VIII, în baza 

Deciziei nr. 6/21.09.1998 emisă de I.S.J. Argeş. Este situată în oraşul Mioveni, cartierul 

Mioveni, strada Părăşti nr.26.  

 Clădirea şcolii are o suprafaţă desfăşurată de 2802 mp, sala de sport are o suprafaţă de 

536 m.p.; curtea are o suprafaţă de circa 6870 mp, inclusiv construcţiile; suprafaţa betonată a 

curţii măsoară 3400 mp; spaţiile verzi ocupă o suprafaţă de circa 1550 mp. 

 Terenul de sport are amenajări pentru  handbal, baschet, volei. Suprafaţa terenului 

este de cca.1900 mp. 

 Şcoala are trei laboratoare prevăzute cu anticamere: biologie, chimie, fizică, 1 cabinet 

de informatică conectat la internet, cabinet metodic pentru limbi străine, geografie, istorie, 

limba română, matematică, învățători (24 sălii de clasă). 

 În cadrul şcolii funcţionează Cabinetul medical şcolar, încadrat cu 1 medic şi două 

asistente medicale, biblioteca şcolară cu un număr de 11637 volume de carte şcolară şi 

program zilnic; camera lapte-corn are dotările necesare şi este amenajată corespunzător. 

 Şcoala este încadrată cu psihopedagog, care îşi desfăşoară activitatea în şcoală 2 zile 

din săptămână. 

 Şcoala este dotată cu camere de supraveghere video și audio. 

 Capacitatea şcolii este de 1500 elevi, care pot frecventa cursurile în două schimburi cu 

orar normal. 

  

 CAP.II.   RESURSE FINANCIARE: 

• A. finanţarea de bază- asigurată de stat în limitele costului standard per elev, 

conform metodologiei elaborate de MEN şi din bugetul local; 

•   B. finanţarea complementară- asigurată din bugetul local 

•  C. finanţarea suplimentară – se realizează pe bază de contract încheiat între unitatea 

şcolară şi finanţator; se acordă ca sumă globală fixă din bugetul MEN pentru 

premierea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu rezultate deosebite în 

domeniul incluziunii sau în domeniul performanţelor şcolare; Consiliul local poate 

contribui la finanţarea suplimentară, acordând granturi unităţii de învăţământ, în baza 

unei metodologii proprii; 

•    D. fonduri ale Asociaţiei de  părinţi; 

•    E. venituri proprii din activităţi specifice, conform legii, din sponsorizări, donaţii 

sau din alte surse legal constituite (închirierea sălii de sport în intervalul orar neocupat 
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de programul de şcoală). Veniturile proprii nu diminuează finanţarea de bază, 

complementară sau suplimentară şi sunt utilizate conform deciziilor Consiliului de 

administraţie. La sfârşitul anului bugetar, sumele necheltuite rămân în contul şcolii şi 

se reportează pentru bugetul anual următor. 

 Directorul şi Consiliul de administraţie răspund de încadrarea în bugetul 

aprobat, în condiţiile legii. 

 

CAP.III.   RESURSE UMANE 

A. 43 cadre didactice (35 angajaţi pe termen nelimitat),  6 angajaţi pe termen limitat: 

- 15 cadre didactice pentru învăţământul primar – din care 1 la Penitenciarul 

Colibaşi: (14 cu gradul didactic I,  

- 27 cadre didactice pentru învăţământul gimnazial: 16 cu gradul didactic I, 4 cu 

gradul didactic II, 4 cu definitivat, 3 debutanti). 

-    1 profesor psihopedagog, gradul didactic II,  2 zile/săptămână în şcoală.  

 

B. Personalul didactic auxiliar: 

 - 1 contabil; 

 - 1 secretar; 

 - 1 laborant; 

 - 1 bibliotecar.   

C. Personal administrativ: 

 - 2 paznici; 

 - 4 îngrijitoare; 

 - 1 muncitor întreținere/fochist 

 - 1 agent de pază. 

D. Cabinet medical: 

 - 1 medic; 

 - 2 asistente medicale    

 Retribuţia cadrelor didactice şi a personalului auxiliar se face în conformitate cu 

prevederile Legii 1/2011, OUG nr.20/2016, HG nr.38/2017, Legea nr.63/2011. 

 Evaluarea anuală a cadrelor didactice se face în conformitate  cu fişa postului și fișa  

de autoevaluare aprobată anual de CA, pentru anul şcolar în curs, pe parcursul lunii 

octombrie. 

 Evaluarea elevilor se face în conformitate cu metodologia C.N.E.E., structura anului 

şcolar 2017-2018 fiind stabilită prin ordinul MEN nr. 3382/24.02.2016 . 

    

 CAP.IV.   PROBLEME GENERALE  

 

A. PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE 

1. a) Învăţământul primar:  

-clasele clasele pregătitoare şi clasele I-IV: 8,00 – 12.00 (13,00);        

    b) învăţământul gimnazial: 

- clasele V – VIII: 08.00 – 13.00 (14.00) 

 2. De respectarea acestui program răspund catedrele didactice de serviciu pe şcoală şi 

ofiţerul de serviciu pe perioadă determinată. 
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 3. Tabelul repartizării cadrelor didactice de serviciu pe zile (L…..V) este aprobat în 

Consiliul de administraţie şi este afişat la loc vizibil, ca şi atribuţiile cadrului didactic de 

serviciu. Evidenţa serviciului se ţine în „Registrul de serviciu”. 

 

 B. Comportamente generale dezirabile în şcoală. 

1. a) Cadrele didactice vor fi prezente la program cu minimum 10 minute înainte de 

începerea orelor, iar cadrele didactice de serviciu cu minimum 15 minute înainte de intrarea 

elevilor în clase. 

b) Ţinuta nu va aduce atingere moralei, încadrându-se în preceptele moralei 

vestimentare actuale şi ale deontologiei profesionale. 

c) În timpul orelor de predare, cadrele didactice vor avea telefonul mobil închis. 

 d) Concediile medicale vor fi anunţate urgent la secretariat sau la conducerea şcolii; 

suplinirea se va asigura cu personal didactic calificat din școală, prin consultarea cu 

responsabilul de arie curriculară. Atunci când acest lucru nu este posibil suplinirea se va 

realiza cu cadre didactice specializate din exteriorul școlii cu înștiintarea inspectoratului, 

pentru perioade de timp de până la 60 de zile inclusiv. 

e) Învoirile pentru probleme personale urgente se acordă conform procedurii, cu 

asigurarea suplinirii de către solicitant, cel care suplineşte având semnătura de accept pe 

cererea solicitantului învoirii, cerere care va trebui depusă cu cel puţin 24 ore înainte. 

Suplinitorul va fi cadru didactic. 

f) Fiecare salariat poare solicita maximum 5 zile pentru astfel de cazuri, pe perioada 

unui anului scolar, cu condiţia ca zilele să nu fie consecutive. Evidenţa învoirilor se ţine de 

către directorul adjunct al scolii. 

 g) concediile de odihnă vor fi solicitate la începutul anului şcolar, programarea lor 

fiind făcută de directorul adjunct în avantajul atât al cadrului didactic, cât şi al şcolii. Situaţia 

finală va fi supusă aprobării Consiliului de administraţie, care va programa din oficiu 

concediul cadrelor didactice care nu au solicitat această până la 15 octombrie al fiecărui an 

şcolar. Evidenţa concediilor de odihnă se ţine la secretariat. 

 h) Pentru perioadele de concediu al directorului, locul acestuia va fi ţinut de directorul 

adjunct sau de membri ai Consiliului de administraţie - cadre didactice, cu acordul I.S.J. 

 i) Activitatea cadrelor didactice şi a personalului auxiliar pe perioada vacanţelor se va 

desfăşura conform unui program de activităţi aprobat de Consiliul de administraţie. 

 2. a) Colectivele şcolare vor fi menţinute, în limita posibilităţilor, aceleaşi ca la 

grădiniţă (grupele) din raţiuni privind integrarea şi acomodarea cu regimul de şcoală, fără a 

împiedica însă opţiunile părinţilor. 

 b) Colectivele şcolare vor putea fi scindate la începutul anului şcolar, cu acordul I.S.J. 

dacă efectivul este sau devine mai mare de 30 elevi/ clasă. 

 c) Transferul elevilor de la o clasă la altă clasă paralelă este permis numai în cazuri 

excepţionale, temeinic motivate, cu acordul Consiliului de administraţie, cu condiţia să nu fie 

încălcate limitele legale. 

 d) Studiul limbilor moderne se asigură în funcţie de continuitate şi oferta educaţională 

a unităţii şcolare; la formularea opţiunii pentru limba străină ce urmează a fi studiată, 

directorul unităţii de învăţământ poate interveni, cu acordul Consiliului Profesoral şi 

Consiliului de Administraţie, în funcţie de baza materială şi umană, pentru schimbarea 

opţiunii de studiere a primei limbi străine.   
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 e) Elevii nou veniţi vor fi repartizaţi la clasa cu cel mai mic număr de elevi 

respectându-se, de regulă, limba străină studiată. 

 f) Elevii frecventează gratuit biblioteca şcolară, timpul maxim de împrumut pentru o 

operă literară fiind de 10 zile calendaristice. 

 

 C. OBLIGAŢII GENERALE 

 1 – Întregul personal al şcolii, la fiecare loc de muncă, precum şi toţi elevii sunt 

obligaţi să cunoască temeinic şi să respecte normele de ordine şi disciplină a muncii 

prevăzute în prezentul regulament. 

 2 – Pentru a asigura eficienţa şi securitatea activităţii unităţii în toate compartimentele 

sale, salariaţii şcolii şi elevii au următoarele obligaţii comune: 

 a.   – să respecte cu stricteţe programul şcolar; 

 b. – să îndeplinească toate sarcinile primite (prin fişa postului, prin planurile de 

muncă, prin decizii şi hotărâri ale conducerii şcolii, Consiliului profesoral, Consiliului de 

administraţie al şcolii; 

 c. – să acţioneze pentru  păstrarea bunurilor materiale ale şcolii; 

 d. – să contribuie la optima stare igienică a şcolii, sălii de sport, curţii interioare, 

spaţiilor verzi din incintă şi terenului de sport; 

 e. – să aibă un comportament corect; 

 f. – să vegheze la securitatea elevilor; 

 g. – să fie prezente în şcoală cu cel puţin 10/15 minute înainte de începerea 

programului. 

 

 

 CAP. V.     DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1   Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ 

 (completare a ROFUIP  emis prin ordinul MEC nr nr. 5079/31.08.2016 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cuprinde 

norme ce vizează în mod unitar elevii şi personalul angajat din şcoală şi îşi propune să respecte  

Legea Educaţiei Naţionale (nr.1/05.01.2011) şi Legea 128/1997 privind Statutul personalului 

didactic cu modificările şi completările ulterioare.  

Art. 2   Respectarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de 

învăţământ este obligatorie pentru elevii, cadre didactice, personal didactic auxiliar şi 

nedidactic cât şi pentru cetăţenii oraşului Mioveni ce intră în relaţie cu Şcoala Gimnazială 

„George Topârceanu”. 

Art. 3   Activitatea de instruire şi educaţie din Şcoala Gimnazială „George 

Topârceanu” ca organizaţie juridică, respectă principiile  Declaraţie Universală a Drepturilor 

Omului, ale Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului. 

Art. 4   Prezentul Regulament este aprobat de Consiliul de Administraţie cu 

participarea reprezentantului organizaţiei sindicale şi va fi dezbătut  de cadrele didactice cu 

statut de diriginţi  în colectivele de elevi pe care le conduc cât şi de director cu întreg 

personalul angajat. 

Art. 5   Regulamentul este perfectabil pe parcursul anului şcolar. 
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CAP. VI.   ORGANIZAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT  

Art. 6   Şcoala Gimnazială „George Topârceanu” organizează cursuri de zi pentru 

învăţământul primar (clasa pregătitoare şi clasele I-IV) şi  pentru învăţământul secundar 

inferior (gimnazial) – clasele  V-VIII. Pentru Structura Penitenciarul Colibaşi-  învăţământul 

de scurtă durată (frecvenţă redusă) pentru clasele V-VIII şi învăţământ de zi – simultan 

clasele I-IV. 

Art. 7   Durata şi planurile de învăţământ sunt în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. 

Art. 8   Şcoala Gimnazială „George Topârceanu” are o circumscripţie a oraşului 

delimitată la nord la str. Radu cel Frumos , Casa de Cultură a Sindicatelor, la est de Uzina 

Automobile Dacia Renault SA, la sud de Penitenciarul Colibaşi iar la vest de Lunca 

Miovenilor din zona râului Argeşel. 

Art. 9   Şcoala Gimnazială „George Topârceanu” şcolarizează elevii din alte zone la 

cererea părintelui/tutorelui în urma unei solicitări scrise avizată de Consiliul de Administraţie 

al Şcolii gimnaziale „George Topârceanu”. 

Art. 10  Învăţământul primar care cuprinde clasele pregătitoare şi clasele I-IV  îşi 

desfăşoară activitatea în programul de dimineaţă cu ore de curs de 50 de minute, cu o pauză 

de 10 minute după fiecare oră şi o pauză de 20 de minute după cea de-a doua oră de curs iar 

clasele de gimnaziu  în programul de dimineață, cu ora de curs de  50 minute cu o pauză de 

10 minute după fiecare oră şi după a doua oră de curs o pauză de 20 minute; în pauzele mari 

se desfăşoară programul de servire lapte – corn. 

Art. 11. 1) În şcoală funcţionează mai multe comisii ce se constituie din nevoia de 

organizare a activităţilor şcolii. Acestea sunt aprobate de Consiliul profesoral şi avizate de 

Consiliul de administraţie. 

     2) Comisiile  îşi realizează regulamente proprii de funcţionare avizate de 

conducerea şcolii, până la 15 octombrie al anului școlar în curs, în caz contrar ele devenind 

nefuncţionale. Rapoartele de activitate se realizează semestrial şi anual şi se înregistrează la 

secretariat. 

          

 

 CAP.VII.    CONDUCEREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

Art. 12    1) Unitatea de învățământ este condusă de consiliul de administrație, de 

director și de directorul adjunct.  

Consiliul de administraţie 

 Art. 13(1) Consiliul de administrație este organ de conducere al unității de 

învățământ. Consiliul de administrație se organizează și funcționează conform Metodologiei-

cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ, 

aprobată prin ordin al ministrului educației naționale (O.M. 4619/2014). 

(2) Directorul unității de învățământ de stat este președintele consiliului de 

administrație.  

Art. 14 (1) La ședințele consiliului de administrație participă de drept, reprezentanții 

organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ 

preuniversitar din unitatea de învățământ, cu statut de observatori.  

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

organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ 
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preuniversitar din unitatea de învățământ la toate ședințele consiliului de administrație. 

Membrii consiliului de administrație, observatorii și invitații sunt convocați cu cel puțin 72 de 

ore înainte de începerea ședinței ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi și documentele ce 

urmează a fi discutate. în cazul ședințelor extraordinare convocarea se face cu cel puțin 24 de 

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

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

(3) La ședințele consiliului de administrație în care se dezbat aspecte privind elevii, 

președintele consiliului de administrație are obligația de a convoca reprezentantul elevilor, 

care are statut de observator.  

Art. 15 (1) Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:  

a) aproba tematica si graficul sedintelor; 

 b) aproba ordinea de zi a sedintelor;  

c) stabileste responsabilitatile membrilor consiliului de administratie si proceduri de 

lucru;  

d) aproba regulamentul intern si regulamentul de organizare si functionare a unitatii 

de invatamant cu respectarea prevederilor legale; 

 e) isi asuma, alaturi de director, raspunderea publica pentru performantele unitatii de 

invatamant;  

f) particularizeaza, la nivelul unitatii de invatamant, fisa-cadru a postului de director 

adjunct, elaborata de inspectoratul scolar; 

 g) particularizeaza, la nivelul unitatii de invatamant, contractul educational tip, 

aprobat prin ordin al ministrului educatiei nationale, in care sunt inscrise drepturile si 

obligatiile reciproce ale unitatii de invatamant si ale parintilor, in momentul inscrierii 

anteprescolarilor, prescolarilor sau a elevilor;  

h) valideaza statul de personal pentru toate categoriile de personal din unitate, care 

urmeaza a fi transmis spre aprobare inspectoratului scolar la inceputul fiecarui an scolar si ori 

de cate ori apar modificari;  

i) valideaza raportul general privind starea si calitatea invatamantului din unitatea de 

invatamant preuniversitar si promoveaza masuri ameliorative;  

 j) aproba comisia de elaborare a proiectului de dezvoltare institutionala, precum si 

comisiile de revizuire a acestuia; aproba proiectul de dezvoltare institutionala si modificarile 

ulterioare ale acestuia, precum si planul managerial al directorului; 

 k) adopta proiectul de buget al unitatii de invatamant, tinand cont de toate cheltuielile 

necesare pentru buna functionare a unitatii de invatamant, astfel cum sunt acestea prevazute 

in legislatia in vigoare si contractele colective de munca aplicabile; proiectul de buget astfel 

adoptat se inregistreaza la ordonatorul superior de credite; 

 l) intreprinde demersuri ca unitatea de invatamant sa se incadreze in limitele 

bugetului alocat;  

m) avizeaza executia bugetara la nivelul unitatii de invatamant si raspunde, impreuna 

cu directorul, de incadrarea in bugetul aprobat, conform legii;  

n) aproba modalitatile de realizare a resurselor extrabugetare ale unitatii de 

invatamant si stabileste utilizarea acestora in concordanta cu planurile operationale din 

proiectul de dezvoltare institutionala si planul managerial pentru anul in curs; resursele 

extrabugetare realizate de unitatea de invatamant din activitati specifice (inchirieri de spatii, 

activitati de microproductie etc.), din donatii, sponsorizari sau din alte surse legal constituite 

raman in totalitate la dispozitia acesteia;  
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o) aproba utilizarea excedentelor anuale rezultate din executia bugetului de venituri si 

cheltuieli ale activitatilor finantate integral din venituri proprii, reportate in anul calendaristic 

urmator, cu aceeasi destinatie sau pentru finantarea altor cheltuieli ale unitatii de invatamant; 

 p) avizeaza planurile de investitii; q) aproba acordarea burselor scolare, conform 

legislatiei in vigoare; 

 r) aproba acordarea premiilor pentru personalul unitatii de invatamant, in 

conformitate cu prevederile legale in vigoare; 

 s) aproba acoperirea integrala sau partiala a cheltuielilor de deplasare si de participare 

la manifestari stiintifice in tara sau strainatate pentru personalul didactic, in limita fondurilor 

sau din fonduri extrabugetare; 

 t) aproba, lunar, decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice din 

unitatea de invatamant, in baza solicitarilor depuse de acestea;  

u) aproba proceduri elaborate la nivelul unitatii de invatamant;  

v) propune, spre aprobare, inspectoratului scolar infiintarea centrului de documentare 

si informare, a bibliotecii scolare in unitatea de invatamant;  

w) aproba extinderea activitatii cu elevii, dupa orele de curs, prin programul "Scoala 

dupa scoala", in functie de resursele existente si posibilitatile unitatii de invatamant; 

 x) aproba curriculumul la decizia scolii cu respectarea prevederilor legale;  

y) aproba orarul cursurilor din unitatea de invatamant;  

z) aproba masuri de optimizare a procesului didactic propuse de consiliul profesoral; 

aa) stabileste componenta si atributiile comisiilor pe domenii de activitate din unitatea de 

invatamant; bb) aproba tipurile de activitati educative extrascolare care se organizeaza in 

unitatea de invatamant, durata acestora, modul de organizare si responsabilitatile stabilite de 

consiliul profesoral; cc) aproba proiectul de incadrare, intocmit de director, cu personal 

didactic de predare, precum si schema de personal didactic auxiliar si nedidactic; 5 dd) 

aproba repartizarea personalului didactic de predare pentru invatamantul prescolar si 

primar/dirigintilor la grupe/clase; ee) desemneaza coordonatorul pentru proiecte si programe 

educative scolare si extrascolare; ff) organizeaza concursul pentru ocuparea posturilor 

didactice auxiliare si nedidactice, aproba comisiile in vederea organizarii si desfasurarii 

concursului, valideaza rezultatele concursurilor si aproba angajarea pe post, in conditiile 

legii; gg) avizeaza comisiile in vederea organizarii si desfasurarii concursului pentru 

ocuparea posturilor didactice auxiliare si nedidactice la nivelul consortiului scolar; hh) 

realizeaza anual evaluarea activitatii personalului conform prevederilor legale; ii) avizeaza, la 

solicitarea directorului unitatii de invatamant, pe baza recomandarii medicului de medicina 

muncii, realizarea unui examen medical de specialitate, in cazurile de inaptitudine 

profesionala de natura psihocomportamentala, pentru salariatii unitatii de invatamant; jj) 

avizeaza, la solicitarea a jumatate plus unu din membrii consiliului de administratie, pe baza 

recomandarii medicului de medicina muncii, realizarea unui examen medical de specialitate, 

in cazurile de inaptitudine profesionala de natura psihocomportamentala, pentru director sau 

director adjunct; kk) indeplineste atributiile de incadrare si mobilitate a personalului didactic 

de predare prevazute de Metodologiacadru de miscare a personalului didactic in invatamantul 

preuniversitar; ll) aproba modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de 

munca al personalului din unitate; mm) propune eliberarea din functie a directorului unitatii 

de invatamant cu votul a 2/3 dintre membrii consiliului de administratie al unitatii de 

invatamant sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membrii acestuia, si 

comunica propunerea inspectoratului scolar; nn) propune eliberarea din functie a directorului 
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unitatii de invatamant particular si confesional, cu votul a 2/3 din membri, si comunica 

propunerea persoanei juridice fondatoare pentru emiterea deciziei de eliberare din functie; 

oo) aproba fisa individuala a postului pentru fiecare salariat, care constituie anexa la 

contractul individual de munca, si o revizuieste, dupa caz; pp) aproba perioadele de efectuare 

a concediului de odihna ale tuturor salariatilor unitatii de invatamant preuniversitar, pe baza 

cererilor individuale scrise ale acestora, in functie de interesul invatamantului si al celui in 

cauza, tinand cont de calendarul activitatilor unitatii de invatamant si al examenelor 

natioanle; qq) aproba concediile salariatilor din unitatea de invatamant, conform 

reglementarilor legale in vigoare, contractelor colective de munca aplicabile si 

regulamentului intern; rr) indeplineste atributiile prevazute de legislatia in vigoare privind 

raspunderea disciplinara a elevilor, personalului didactic de predare, didactic auxiliar si 

nedidactic din unitatea de invatamant; ss) aproba, in conditiile legii, pensionarea personalului 

din unitatea de invatamant; tt) aproba, in limita bugetului alocat, participarea la programe de 

dezvoltare profesionala a angajatilor unitatii de invatamant; uu) administreaza baza materiala 

a unitatii de invatamant. 6 (2) Consiliul de administratie al unitatii de invatamant indeplineste 

toate atributiile stabilite prin lege, metodologii, acte administrative cu caracter normativ si 

contracte colective de munca aplicabile. 

În exercitarea funcției de conducere executivă, directorul are atribuțiile stipulate la 

Art.20 din ROFUIP 2016; în exercitarea atribuțiilor și a responsabilităților stabilite în 

conformitate cu prevederile Art. 22, directorul emite decizii și note de serviciu. 

Art. 16. — (1) Directorul exercită conducerea executivă a unității de învățământ, în 

conformitate cu legislația privind învățământul în vigoare, cu hotărârile consiliului de 

administrație al unității de învățământ, precum și cu prevederile prezentului regulament. 

 (2) Funcția de director în unitățile de învățământ de stat se ocupă, conform legii, prin concurs 

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

management educațional. Concursul pentru ocuparea funcției de director se organizează 

conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării 

științifice.  

(3) Pentru asigurarea finanțării de bază, a finanțării complementare și a finanțării 

suplimentare, după promovarea concursului, directorul încheie contract de management 

administrativ-financiar cu primarul unității administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială 

se află unitatea de învățământ, respectiv cu președintele consiliului județean, pentru unitățile 

de învățământ special. Modelul-cadru al contractului de management administrativ-financiar 

este anexă la metodologia prevăzută la alin. (2).  

(4) Directorul încheie contract de management educațional cu inspectorul școlar general. 

Modelul-cadru al contractului de management educațional este anexă la metodologia 

prevăzută la alin. (2).  

(5) Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deține, conform legii, funcția de 

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

național.  

(6) În unitățile de învățământ cu predare și în limbile minorităților naționale, unul dintre 

directori este un cadru didactic din rândul minorității respective. Respectarea criteriilor de 

competență profesională este obligatory 

Art. 17. — (1) În exercitarea funcției de conducere executivă, directorul are următoarele 

atribuții:  
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a) este reprezentantul legal al unității de învățământ și realizează conducerea executivă a 

acesteia;  

b) organizează întreaga activitate educațională;  

c) răspunde de aplicarea legislației în vigoare, la nivelul unității de învățământ;  

d) asigură corelarea obiectivelor specifice unității de învățământ cu cele stabilite la nivel 

național și local;  

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

unității de învățământ;  

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

g) încheie parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor; 

h) prezintă anual raportul asupra calității educației din unitatea de învățământ; raportul este 

prezentat în fața consiliului profesoral, în fața comitetului reprezentativ al părinților și/sau 

conducerii asociației de părinți; raportul este adus la cunoștința autorităților administrației 

publice locale și a inspectoratului școlar.  

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

a) propune consiliului de administrație, spre aprobare, proiectul de buget și raportul de 

execuție bugetară; 

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

c) face demersuri de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;  

d) răspunde de gestionarea bazei materiale a unității de învățământ.  

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

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

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

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

d) propune consiliului de administrație vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post și angajarea personalului;  

e) îndeplinește atribuțiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic din învățământul preuniversitar, precum și atribuțiile prevăzute de alte acte 

normative, elaborate de minister.  

(4) Alte atribuții ale directorului sunt:  

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

consiliul de administrație;  

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

propune spre aprobare consiliului de administrație;  

c) coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul național de 

indicatori pentru educație, pe care le transmite inspectoratului școlar și răspunde de 

introducerea datelor în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR); 

d) propune consiliului de administrație, spre aprobare, regulamentul intern și regulamentul de 

organizare și funcționare a unității de învățământ;  

e) coordonează activitatea de recenzare a copiilor/elevilor din circumscripția școlară, în cazul 

unităților de învățământ preșcolar, primar și gimnazial; 

 f) stabilește componența nominală a formațiunilor de studiu, în baza hotărârii consiliului de 

administrație;  

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

personal didactic auxiliar și nedidactic și le supune, spre aprobare, consiliului de 

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

administrație, profesorii diriginți la clase, precum și coordonatorul pentru proiecte și 

programe educative școlare și extrașcolare;  

i) emite, în baza hotărârii consiliului de administrație, decizia de numire a cadrului didactic, 

membru al consiliului clasei, care preia atribuțiile profesorului diriginte, în condițiile în care 

acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective;  

j) numește, în baza hotărârii consiliului de administrație, coordonatorii structurilor arondate, 

din rândul cadrelor didactice — de regulă, titulare — care își desfășoară activitatea în 

structurile respective;  

k) emite, în baza hotărârii consiliului de administrația, decizia de constituire a catedrelor și 

comisiilor din cadrul unității de învățământ; 

 l) coordonează comisia de întocmire a orarului cursurilor unității de învățământ și îl propune 

spre aprobare consiliului de administrație;  

m) aprobă graficul serviciului pe școală al personalului didactic; atribuțiile acestuia sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ;  

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

unității de învățământ;  

o) aprobă graficul desfășurării lucrărilor scrise semestriale;  

p) emite, în baza hotărârii consiliului de administrație, decizia de aprobare a regulamentelor 

de funcționare ale cercurilor, asociațiilor științifice, tehnice, sportive și cultural-artistice ale 

elevilor din unitatea de învățământ;  

q) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control și 

evaluare a tuturor activităților, care se desfășoară în unitatea de învățământ și le supune spre 

aprobare consiliului de administrație;  

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

învățământ, a programelor școlare și a metodologiei privind evaluarea rezultatelor școlare;  

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

procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistențe la ore și prin 

participări la diverse activități educative extracurriculare și extrașcolare; 

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

activitatea cadrelor didactice debutante și sprijină integrarea acestora în colectivul unității de 

învățământ;  

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

responsabililor de catedră și responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare;  

w) consemnează zilnic în condica de prezență absențele și întârzierile personalului didactic și 

a salariaților de la programul de lucru;  

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

unității de învățământ;  

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

z) răspunde de arhivarea documentelor oficiale și școlare; aa) răspunde de întocmirea, 

eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea și gestionarea actelor de studii, precum și de 

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

gestionarea documentelor de evidență școlară; bb) aprobă procedura de acces în unitatea de 

învățământ a persoanelor din afara acesteia, inclusiv de către reprezentanții mass-media, în 

condițiile stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ. 
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Reprezentanții instituțiilor cu drept de îndrumare și control asupra unităților de învățământ, 

precum și persoanele care participă la procesul de monitorizare și evaluare a calității 

sistemului de învățământ au acces neîngrădit în unitatea de învățământ. 

2) Directorul adjunct are atribuțiile stipulate de Art.26 din ROFUIP 2016. 

Art. 18. — (1) Directorul adjunct își desfășoară activitatea în baza unui contract de 

management educațional, anexă la metodologia prevăzută la art. 20 alin. (4), și îndeplinește 

atribuțiile stabilite prin fișa postului, anexă la contractul de management educațional, precum 

și atribuțiile delegate de director pe perioade determinate.  

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

Art. 27. — (1) Perioada concediului anual de odihnă al directorului adjunct se aprobă de către 

directorul unității de învățământ. 

 (2) Pe perioada exercitării mandatului, directorul adjunct al unității de învățământ nu poate 

deține, conform legii, funcția de președinte și vicepreședinte în cadrul unui partid politic la 

nivel local, județean sau național. 

3) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare, este, de regulă, un cadru didactic titular, ales de consiliul profesoral și aprobat 

de către Consiliul de Administrație. 

Art. 19. — Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare are 

următoarele atribuții:  

a) coordonează, monitorizează și evaluează activitatea educativă nonformală din unitatea de 

învățământ; 

 b) avizează planificarea activităților din cadrul programului activităților educative ale 

clasei/grupei;  

c) elaborează proiectul programului/calendarul activităților educative școlare și extrașcolare 

ale unității de învățământ, în conformitate cu planul de dezvoltare instituțională, cu direcțiile 

stabilite de către inspectoratul școlar și minister, în urma consultării părinților și a elevilor, și 

îl supune spre aprobare consiliului de administrație;  

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

e) identifică tipurile de activități educative extrașcolare care corespund nevoilor elevilor, 

precum și posibilitățile de realizare a acestora, prin consultarea elevilor și părinților; 

 f) prezintă consiliului de administrație rapoarte semestriale privind activitatea educativă și 

rezultatele acesteia;  

g) diseminează informațiile privind activitățile educative derulate în unitatea de învățământ; 

h) facilitează implicarea părinților și a partenerilor educaționali în activitățile educative;  

i) elaborează tematici și propune forme de desfășurare a consultațiilor cu părinții, tutorii sau 

susținătorii legali pe teme educative; 

 j) propune/elaborează instrumente de evaluare a activității educative nonformale desfășurate 

la nivelul unității de învățământ;  

k) facilitează vizite de studii pentru elevi, în țară și în străinătate, desfășurate în cadrul 

programelor de parteneriat educațional; 

 l) orice alte atribuții rezultând din legislația în vigoare. 

Atribuțiile Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare sunt cele prevăzute de Art. 59, 60, 61 și 62 din ROFUIP 2016. 

Art. 20   Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „George Topârceanu” se  

alege în condiţiile Ordinului MENCS nr.4619/22.09.2014; componenţa lui este de 9 membrii: 

director, 3 reprezentanţi ai colectivului didactic, 2 reprezentanți ai Consiliului Local, 1 
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reprezentant al  primarului sau Primarul, 2 reprezentanţi ai Asociaţiei de Părinţi, liderul 

sindical al unităţii- cu drept de cuvânt, fără drept de vot, 1 secretar- fără a fi membru al 

consiliului, desemnat de președintele CA care este directorul,. 

Art.21  1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea unității de 

învățământ se consultă, după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, 

organizațiile sindicale, consiliul reprezentativ al părinților/asociația părinților, consiliul 

școlar al elevilor, autoritățile administrației publice locale. 

4. Consiliul profesoral  

Art. 22 (1) Totalitatea cadrelor didactice dintr-o unitate de învățământ constituie 

Consiliul profesoral al unității de învățământ. Președintele consiliului profesoral este 

directorul.  

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

directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice.  

(3) Cadrele didactice au dreptul să participe la toate ședințele Consiliilor profesorale 

din unitățile de învățământ unde își desfășoară activitatea, obligația principală fiind de a 

participa la ședințele Consiliului profesoral din unitatea de învățământ unde, la începutul 

anului școlar, declară că are norma de bază. Absența nemotivată de la ședințele la unitatea la 

care a declarat că are norma de bază se consideră abatere disciplinară.  

(4) Consiliul profesoral se întrunește legal în prezența a cel puțin două treimi din 

numărul total al membrilor. 

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

numărul total al membrilor consiliului profesoral și sunt obligatorii pentru personalul unității 

de învățământ, precum și pentru beneficiarii primari ai educației. Modalitatea de vot se 

stabilește la începutul ședinței.  

(6) Directorul unității de învățământ numește, prin decizie, secretarul consiliului 

profesoral, în baza votului cadrelor didactice. Secretarul are atribuția de a redacta lizibil și 

inteligibil procesele-verbale ale ședințelor consiliului profesoral.  

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

dezbătută, reprezentanți desemnați ai părinților, ai consiliului elevilor, ai autorităților 

administrației publice locale și ai partenerilor sociali.  

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

obligația să semneze procesul-verbal de ședință. 

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

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

se numerotează paginile. Pe ultima pagină, directorul unității de învățământ semnează pentru 

certificarea numărului paginilor registrului și aplică ștampila unității de învățământ.  

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

obligatoriu, de un dosar care conține anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, 

informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.), numerotate și îndosariate pentru 

fiecare ședință. Registrul și dosarul se păstrează într-un fișet securizat, ale cărui chei se 

găsesc la secretarul și la directorul unității de învățământ. 

 Art. 23 Consiliul profesoral are următoarele atribuții: 

 (1)gestionează și asigură calitatea actului didactic;  

(2) analizează și dezbate raportul general privind starea și calitatea învățământului din 

unitatea de învățământ; 
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 (3) alege, prin vot secret, membrii consiliului de administrație care provin din 

rândurile personalului didactic;  

(4) dezbate, avizează și propune consiliului de administrație, spre aprobare, planul de 

dezvoltare 11 instituțională a școlii; 

 (5)dezbate și aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de 

activitate, precum și eventuale completări sau modificări ale acestora;  

(6) aprobă componența nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de 

învățământ; 

 (7)validează raportul privind situația școlară semestrială și anuală prezentată de 

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

după încheierea sesiunii de amânări, diferențe și corigențe;  

(8)hotărăște asupra tipului de sancțiune disciplinară aplicată elevilor care săvârșesc 

abateri; (9)propune acordarea recompenselor pentru elevi și pentru personalul salariat al 

unității de învățământ, conform reglementărilor în vigoare;  

(10) validează notele la purtare mai mici decât 7, respectiv mai mici decât 8 - în cazul 

unităților de învățământ cu profil pedagogic, teologic și milita -, precum și calificativele la 

purtare mai mici de „bine”, pentru elevii din învățământul primar;  

(11) propune consiliului de administrație curriculumul la decizia școlii;  

(12) validează oferta de curriculum la decizia școlii pentru anul școlar în curs, 

aprobată de consiliul de administrație;  

(13) avizează proiectul planului de școlarizare;  

(14) validează fișele de autoevaluare ale personalului didactic al unității de 

învățământ, în baza cărora se stabilește calificativul anual;  

(15) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic și didactic 

auxiliar, care solicită acordarea gradației de merit sau a altor distincții și premii, potrivit legii, 

pe baza raportului de autoevaluare a activității desfășurate de acesta;  

(16) propune consiliului de administrație programele de formare continuă și 

dezvoltare profesională a cadrelor didactice;  

 (17) dezbate și avizează regulamentul de organizare și funcționare al unității de 

învățământ;  

(18) dezbate, la solicitarea Ministerului Educației Naționale, a inspectoratelor școlare 

sau din proprie inițiativă, proiecte de acte normative și/sau administrative cu caracter 

normativ, care reglementează activitatea instructiv-educativă, formulează propuneri de 

modificare sau de completare a acestora;  

(19) dezbate probleme legate de conținutul sau organizarea activității instructiv-

educative din unitatea de învățământ; propune consiliului de administrație măsuri de 

optimizare a procesului didactic;  

(20) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea și 

asigurarea calității, în condițiile legii;  

(21) îndeplinește alte atribuții stabilite de consiliul de administrație, rezultând din 

legislația în vigoare și din contractele colective de muncă aplicabile;  

 

 

5. CONSILIUL CLASEI  

Art. 24 (1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care 

predă la clasa 12 respectivă, din cel puțin un părinte delegat al comitetului de părinți al clasei, 
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cu excepția claselor din învățământul postliceal și, pentru toate clasele, cu excepția celor din 

învățământul primar, din reprezentantul elevilor clasei respective. 

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

învățământul primar, respectiv profesorul diriginte, în cazul învățământului gimnazial. 

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

de câte ori situația o impune, la solicitarea învățătorului/institutorului/profesorului pentru 

învățământul primar, respectiv a profesorului diriginte, a reprezentanților părinților și ai 

elevilor.  

Art. 25 Consiliul clasei își desfășoară activitatea la nivelul fiecărei clase, având 

următoarele obiective: (a) armonizarea activităților didactice cu nevoile educaționale ale 

elevilor și cu așteptările părinților; (b) evaluarea corectă a progresului școlar și 

comportamental al elevilor; (c) coordonarea intervențiilor multiple ale echipei pedagogice, în 

vederea optimizării rezultatelor elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaționale, stabilite 

pentru colectivul clasei; (d)stabilirea și punerea în aplicare a modalităților de sprijinire a 

elevilor cu un ritm lent de învățare; (e) organizarea de activități suplimentare pentru elevii 

capabili de performanțe școlare înalte.  

Art. 26 Consiliul clasei are următoarele atribuții: (a) analizează semestrial progresul 

școlar și comportamentul fiecărui elev; (b)stabilește măsuri de asistență educațională, atât 

pentru elevii cu probleme de învățare sau de comportament, cât și pentru elevii cu rezultate 

deosebite; (c)stabilește notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcție de 

comportamentul acestora în unitatea de învățământ preuniversitar și în afara acesteia, și 

propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici decât 7,00 și respectiv mai mici 

decât 8,00 pentru unitățile de învățământ cu profil pedagogic, teologic și militar sau a 

calificativelor „suficient” și „insuficient”, pentru învățământul primar; (d)propune 

recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; (e) participă la întâlniri cu părinții și elevii 

ori de câte ori este nevoie, la solicitarea învățătorului/institutorului/profesorului pentru 

învățământul primar/profesorului diriginte sau a cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei; (f) 

propune învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului 

diriginte, din proprie inițiativă sau la solicitarea directorului ori a consiliului profesoral, după 

caz, sancțiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislația în vigoare; 

Art. 27 (1) Hotărârile consiliului clasei se adoptă cu votul a jumătate plus 1 din totalul 

membrilor, în prezența a cel puțin 2/3 din numărul acestora. (2) Hotărârile adoptate în 

ședințele consiliului clasei se înregistrează în registrul de proceseverbale ale consiliului 

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

dosarul care conține anexele proceselor-verbale. (3) Mediile la purtare mai mici decât 7,00, 

respectiv mai mici decât 8,00, în cazul unităților de învățământ cu profil pedagogic, teologic 

și militar sunt propuse spre avizare de către profesorul diriginte consiliului clasei. Avizarea se 

face cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, în prezența a cel puțin 2/3 din numărul 

acestora. Ulterior, propunerile avizate 13 sunt înaintate spre aprobare consiliului profesoral. 

              2) Conducerea şcolii este sprijinită în demersul său pentru sporirea calităţii 

serviciului de instruire şi educare a elevului cât şi de administrare a organizaţiei, de şefii de 

catedră/şefii de comisii metodice, şeful Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii și 

coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, numit de director 

după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administrație. 

      3) La învăţământul primar se organizează comisii metodice ale învăţătorilor pe 

clase: Cp+cls.I+cls.a II-a, cls. III-IV+ Structura Penitenciar; fiecare comisie are un şef, 
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coordonarea întregului ciclu primar fiind efectuată de un reprezentat ales în Consiliul 

profesoral. 

      4) La învăţământul gimnazial se organizează catedre (metodice) la limba şi 

literatura română, limbi străine, matematică şi educaţie fizică şi comisii metodice pentru aria 

curriculară ştiinţe (matematică, fizică, chimie, biologie), om şi societate (istorie, geografie, 

religie) şi comisia interdisciplinară ed. tehnologică,arte, ed. fizică  şi sport, opţional 

informatică cât şi comisia diriginţilor care va fi condusă de un cadru didactic numit. 

Art.28. Art. 66. (ROFUIP) — Atribuțiile catedrelor/comisiilor metodice sunt 

următoarele:  

a) stabilește modalitățile concrete de implementare a curriculumului național, adecvate 

specificului unității de învățământ și nevoilor educaționale ale copiilor/elevilor, în vederea 

realizării potențialului maxim al acestora și atingerii standardelor naționale;  

b) elaborează oferta de curriculum la decizia școlii și o propune spre dezbatere consiliului 

profesoral; curriculumul la decizia școlii cuprinde și oferta stabilită la nivel național; 

 c) elaborează programe de activități semestriale și anuale menite să conducă la atingerea 

obiectivelor educaționale asumate și la progresul școlar;  

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

planificărilor semestriale;  

e) elaborează instrumente de evaluare și notare; 

 f) analizează periodic performanțele școlare ale copiilor/elevilor;  

g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare grupă/clasă și modul în care se realizează 

evaluarea copiilor/elevilor; în acest sens, personalul didactic de predare și instruire practică 

are obligația de a completa condica de prezență inclusiv cu tema orei de curs; 

 h) planifică și organizează instruirea practică a elevilor;  

i) organizează activități de pregătire specială a copiilor/ elevilor cu ritm lent de învățare ori 

pentru examene/evaluări și concursuri școlare;  

j) organizează activități de formare continuă și de cercetare — acțiuni specifice unității de 

învățământ, lecții demonstrative, schimburi de experiență etc.;  

k) implementează standardele de calitate specifice;  

l) realizează și implementează proceduri de îmbunătățire a calității activității didactice;  

m) propun, la începutul anului școlar, cadrele didactice care predau la fiecare formațiune de 

studiu;  

n) orice alte atribuții decurgând din legislația în vigoare și din regulamentul de organizare și 

funcționare al unității.  

Art. 29 Art. 67 (ROFUIP). — Atribuțiile responsabilului de catedră/ 

responsabilului comisiei metodice sunt următoarele:  

a) organizează și coordonează întreaga activitate a catedrei/comisiei metodice (întocmește și 

completează dosarul catedrei/comisiei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la 

nivelul catedrei/ comisiei, elaborează rapoarte și analize, propune planuri de obținere a 

performanțelor și planuri remediale, după consultarea cu membrii catedrei/comisiei metodice, 

precum și alte activități stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al unității);  

b) stabilește atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice; 

atribuția de responsabil de catedră/responsabilul comisiei metodice este stipulată în fișa 

postului didactic;  
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c) evaluează, pe baza unor criterii de performanță stabilite la nivelul unității de învățământ, în 

conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al 

catedrei/comisiei metodice;  

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

e) participă la acțiunile școlare și extrașcolare inițiate în unitatea de învățământ;  

f) efectuează asistențe la ore, conform planului de activitate al catedrei/comisiei metodice sau 

la solicitarea directorului;  

g) elaborează semestrial informări asupra activității catedrei/comisiei metodice, pe care le 

prezintă în consiliul profesoral; 

 h) îndeplinește orice alte atribuții decurgând din legislația în vigoare. 

 

CAPITOLUL VIII 

 

6.  Comisiile din unitatea de învățământ  

6.1. Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar  

Art. 30 La nivelul școlii funcționează Comisia pentru prevenirea și combaterea 

violenței în mediul școlar, conform Strategiei cu privire la reducerea fenomenului de violență 

în unitățile de învățământ.  

Art. 31 (1) Componența și atribuțiile Comisiei pentru prevenirea și combaterea 

violenței în mediul școlar respectă reglementările naționale în vigoare.  

(2) Componența nominală a Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței în 

mediul școlar se stabilește prin decizia internă a directorului unității de învățământ, după 

discutarea și aprobarea ei în consiliul de administrație.  

Art. 42 Școala Gimnazială „George Toparceanu” elaborează și adoptă anual Planul 

operațional al unității școlare privind reducerea fenomenului violenței în mediul școlar.  

Art. 43 În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, respectiv cu prevederile 

Planului cadru de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului 

didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente școlii, asigurarea 

unui mediu securizat în unitățile de învățământ se realizează de către administrația publică 

locală, instituții specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, inspectoratele școlare și 

respectiv unitatea de învățământ.  

Art.44 Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar este 

responsabilă de punerea în aplicare, la nivelul unității de învățământ, a prevederilor Planului 

cadru de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului și 

prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unității de învățământ. În 

acest sens,  

Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar: - are obligația de 

a colabora cu autoritățile administrației publice locale, cu reprezentanții poliției și ai 

jandarmeriei pentru a crește siguranța în unitatea de învățământ; - elaborează rapoarte privind 

securitatea preșcolarilor/elevilor din unitatea de învățământ; - propune conducerii unității de 

învățământ măsuri specifice, rezultate după analiza factorilor de risc și a situației specifice, 

care să aibă drept consecință creșterea gradului de siguranță a 20 preșcolarilor/elevilor și a 

personalului din unitate și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente 

unității de învățământ.  

Art. 45 (1) În urma consultării Consiliului reprezentativ al părinților și a Consiliului 

reprezentativ al elevilor, Consiliul profesoral din unitate stabilește pentru elevi cel puțin un 
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semn distinctiv, cum ar fi: ecuson, uniformă, eșarfă sau altele asemenea, în conformitate cu 

Legea nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, cu modificările și 

completările ulterioare.  

(2) Semnele distinctive prevăzute la alin. (1) vor fi comunicate inspectoratului de 

poliție județean și inspectoratului de jandarmi județean.  

6.2. Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea 

interculturalității  

Art. 46 (1) La nivelul unității de învățământ se constituie, prin decizia directorului, 

dată în baza hotărârii consiliului de administrație, Comisia pentru prevenirea și combaterea 

discriminării și promovarea interculturalității.  

(2) Comisia are drept scop promovarea, în cadrul unității de învățământ, a principiilor 

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

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

și excludere generate de originea etnică, naționalitate, deficiențe fizice sau mentale, origine 

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

HIV, apartenența la o categorie dezavantajată sau orice criteriu sancționat de legislația pentru 

prevenirea și combaterea discriminării din România. Prevenirea și eliminarea fenomenului de 

segregare școlară, care reprezintă o formă gravă de discriminare, constituie o condiție 

imperativă pentru implementarea principiilor școlii incluzive.  

(3) La nivelul unității de învățământ, Comisia este formată din 3 membri: două cadre 

didactice și un reprezentant al părinților, tutorilor sau susținătorilor legali. La ședințele de 

lucru ale comisiei sunt invitați să participe, când este posibil, în calitate de observatori, 

reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale cu activitate în domeniul drepturilor 

omului.  

(4) Principalele responsabilități ale Comisiei pentru prevenirea și combaterea 

discriminării și promovarea interculturalității sunt următoarele: - elaborarea unui plan de 

acțiune pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității, în 

scopul asigurării respectării principiilor școlii incluzive, în unitatea de învățământ; - 

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

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

Combaterea Discriminării, organizații nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului și 

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

promovării interculturalității; - propunerea unor acțiuni specifice, la nivelul claselor sau al 

unității de învățământ, care să contribuie la cunoașterea și valorizarea celuilalt, la promovarea 

interculturalității; - elaborarea și implementarea unor coduri de conduită, care să 

reglementeze comportamentele nondiscriminatorii la nivelul unității de învățământ. - 

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

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

profesoral, după caz; - prevenirea și medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării 

măsurilor ce vizează respectarea principiilor școlii incluzive; - sesizarea autorităților 

competente în cazul identificării formelor grave de discriminare; - monitorizarea și evaluarea 

acțiunilor întreprinse pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea 

interculturalității; - elaborarea și monitorizarea implementării planului de desegregare, acolo 

unde este cazul; - elaborarea, anual, a unui raport care să conțină referiri la acțiunile 

întreprinse pentru prevenirea discriminării și la rezultatele obținute în rezolvarea cazurilor de 

discriminare și/sau, după caz, segregare. Raportul elaborat de comisia pentru prevenirea 
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discriminării este inclus în raportul anual de analiză a activității desfășurate de unitatea de 

învățământ; Inspectoratele școlare monitorizează activitatea Comisiilor de combatere a 

discriminării din cadrul unităților de învățământ.  

6.3. Comisia pentru curriculum  

Art. 47 Comisia pentru curriculum este compusă din responsabilii tuturor catedrelor/ 

comisiilor metodice, directorul unităţii, directorul adjunct şi consilierul pentru proiecte şi 

programe educative. Preşedintele comisiei este directorul, iar componenţa acesteia este 

aprobată în fiecare an şcolar de Consiliul profesoral.  

Art. 48 Comisia pentru curriculum elaborează: a) proiectul curricular al şcolii: trunchi 

comun, discipline opţionale, finalităţi şi obiective ale şcolii, metodologia de evaluare, criterii 

de selecţii ale elevilor; b) oferta educaţională a şcolii şi strategia promoţională; c) criterii de 

clasificare a opţiunilor elevilor şi de întocmire corectă a schemelor orare; d) metodologia de 

aplicare a activităţii de consiliere şi orientare; e) programe şi planuri anuale şi semestriale; f) 

se îngrijeşte de asigurarea bazei logistice pentru activităţile curriculare şi extracurriculare; g) 

asigură desfăşurarea examenelor naţionale de sfârşit de ciclu şi a examenelor de corigenţă, de 

încheiere a situaţiilor şcolare şi de diferenţă potrivit regulamentului elaborat de M.E.C.T.S. şi 

R.O.F.U.I.P. h) asigură cadrelor didactice consultanţă în probleme de curriculum; i) asigură 

coerenţă între curriculum naţional şi dezvoltările locale, coordonarea dintre diferite 

discipline/catedre şi rezolvă conflicte de prioritate dintre profesorii de discipline, în interesul 

elevilor şi al unităţii;  

Art. 49 Documentele elaborate sunt supuse aprobării Consiliului profesoral.  

6.4. Comisia de organizare a serviciului pe şcoală/pe clasă 

 Art. 49 Comisia de organizare a serviciului pe şcoală este formată din trei - patru 

membri  

 Art. 50 Comisia organizează serviciul pe şcoală pentru profesori. Planificarea se face 

în două exemplare, unul la comisie şi unul la secretariat. Comisia afişează planificarea 

profesorilor de serviciu pe şcoală în cancelarie.  

Art. 51 Diriginţii vor stabili grupe de câte 2 elevi care în ordine alfabetică vor efectua 

zilnic serviciul pe clasă şi vor asigura instruirea elevilor.  

Art. 52 Elevii de serviciu pe clasă au următoarele atribuţii: a) se prezintă la cursuri cu 

10 minute înainte de începerea acestora şi părăsesc ultimii sala de clasă; b) asigură 

creta/marker şi ştergerea tablei; c) asigură păstrarea curăţeniei în clase în timpul programului, 

atenţionând elevii care produc dezordine; d) golesc coşul la pauza mare şi la sfârşitul 

programului şi de câte ori este cazul; e) verifică prezenţa la ore a colegilor de clasă şi 

comunică profesorilor numele elevilor absenţi; f) în timpul activităţii care se desfăşoară în 

cabinete, laboratoare etc., elevii de serviciu încuie clasa. Bunurile de valoare nu se lasă în 

sala de clasă. g) elevii din ciclul gimnazial vor distribui colegilor cornul şi laptele; (2) La 

începutul anului școlar Consiliul de administrație va hotărî modul de organizare a serviciului 

pe școală  

Art. 53 Diriginţii şi profesorii de serviciu asigură instruirea elevilor de serviciu pe 

clasa. 

 Art. 54 Zilnic, serviciul pe şcoală va fi asigurat de cadrele didactice programate.  

Art. 55 Serviciul pe şcoală al cadrelor didactice se desfăşoară între orele 8.00 – 14.00;  

Art. 56 Cadrele didactice de serviciu poartă răspunderea bunei organizări a activităţi 

instructiv-educative, crearea condiţiilor optime de desfăşurare a tuturor activităţilor din 

perioada respectivă.  
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Art. 57 Sarcinile cadrelor didactice de serviciu pe şcoală sunt următoarele: a) se 

prezintă la şcoală cu 10 de minute înainte de începerea programului; b) organizează serviciul 

pe şcoală; c) supraveghează starea de disciplină a elevilor în timpul pauzelor; d) 

supraveghează să nu se exercite presiuni şi ameninţări asupra elevilor; e) anunţă conducerea 

şcolii şi concomitent organele de ordine şi de intervenţie în cazul producerii unor evenimente 

deosebite (furturi, incendii, ameninţări prin telefon etc.); f) întocmeşte la sfârşitul 

programului un proces-verbal, în care consemnează modul în care s-a desfăşurat programul şi 

evenimentele deosebite, care au avut loc în timpul serviciului; g) verifica închiderea porţii de 

la intrarea elevilor de la ora 8.10 dimineaţa; h) dimineaţa verifică securitatea şcolii, constată 

eventualele nereguli privind funcţionarea instalaţiilor, reţelei de electricitate, apă, canalizare; 

i) pe durata pauzelor stau permanent în mijlocul elevilor în sectorul repartizat: intrările în 

şcoală, coridoare, curtea şcolii; j) în cazul producerii unor accidente are datoria de a lua 

măsuri de prim ajutor, însoţirea elevului până la cabinetul medical, înştiinţarea conducerii 

şcolii şi a dirigintelui/ învăţătorului; k) se asigură că poarta este închisă pe timpul desfăşurării 

programului şcolar şi se deschide doar pentru a permite claselor care termină programul 

părăsirea unităţii; l) între orele 8.00- 14.00 profesorii de serviciu supraveghează intrarea 

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

sau conflicte; m) la încheierea programului, supraveghează ca toţi elevii să părăsească şcoala, 

controlează numărul şi starea cataloagelor; n) completează condica şi registrul de procese – 

verbale privind eventualele probleme desfăşurate pe parcursul zilei.  

Art. 58 Dacă profesorii de serviciu nu-şi realizează atribuţiile vor fi depunctaţi în fişa 

de evaluare anuală.  

6.5. Comisia pentru prevenirea eşecului şi abandonului şcolar  

Art. 59 Comisia pentru prevenirea eşecului şi abandonului şcolar se constituie la 

începutul fiecărui an şcolar, fiind formată din 5 – 7 membri, preşedintele comisiei fiind 

directorul adjunct al unităţii de învăţământ.  

Art. 60 Atribuţiile Comisia pentru prevenirea eşecului şi abandonului şcolar : a) 

centralizează datele despre copii cu risc mare de eşec sau abandon şcolar; b) transmite la 

termen baza de date / rapoarte cerute la I.S.J. Argeş; c) realizează un dosar cu fişele de 

monitorizare ale elevilor; d) participă la consfătuirile lunare cu profesorii (fiecare membru 

CPEAS poate răspunde de un ciclu) şi avizează planul de măsuri pentru prevenirea eşecului şi 

abandonului şcolar;  e) monitorizează activităţile de prevenire a eşecului / abandonului şcolar; 

f) la sfârşitul anului şcolar realizează un raport succint al activităţii; g) previne discriminarea 

elevilor cu risc ridicat de eşec / abandon şcolar.  

6.6. Comisia de securitate şi sănătate în muncă  

Art. 61 Comisia de securitate şi sănătate în muncă este constituită şi funcţionează în 

conformitate cu Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă.  

Art. 62 (1) Comisia de protecţie a muncii are în componenţă: şefii de catedră ai 

disciplinelor ce folosesc laboratoare, săli de sport, diriginţii claselor, laboranţi, secretar, 

administrator, învăţători, medicul şcolar.  

(2) Comisia de sănătate şi securitate a muncii se întruneşte semestrial şi ori de câte ori 

este nevoie.  

Art. 63 Componenţa comisiei se stabileşte la fiecare început de an şcolar şi este 

coordonată de un preşedinte desemnat de Consiliul de Administraţie.  

Art. 64 Atribuţiile Comisiei de protecţie a muncii constau în: a) elaborarea normelor 

de protecţie a muncii pe diferite compartimente şi activităţi ţinând cont de riscurile şi 
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accidentele ce pot interveni; b) organizarea instructajelor de protecţie a muncii pe activităţi ; 

c) efectuarea instructajelor de protecţie a muncii pentru activităţi extracurriculare (de către 

conducătorii activităţilor); d) elaborarea de materiale informative cu privire la riscurile de 

accidente ce pot apărea în şcoală şi în afara şcolii; e) ia măsuri de echipare a cabinetelor, 

sălilor de sport, cu truse medicale şi măsuri de instruire a cadrelor didactice şi a elevilor 

privind acordarea primului ajutor în caz de accidente; f) difuzează în toate clasele sfaturi 

generale privind igiena personală şi colectivă; g) asigură informarea elevilor privind măsurile 

de combatere a tabagismului, alcoolismului, consumului de droguri; h) asigură informarea 

elevilor privind măsurile de prevenire şi înlăturare a unor maladii; i) organizează un cerc 

„Sanitarii pricepuţi”; pregăteşte echipaje care participă la concursuri specifice; j) Comisia are 

legături cu Crucea Roşie, cât şi cu organizaţii internaţionale care au ca scop menţinerea 

sănătăţii elevilor; k) asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţilor şcolii în 

colaborarea cu administraţia; l) colaborează cu medicul şcolar .  

6.7. Comisia tehnică de prevenire şi stingere a incendiilor (CTPSI)  

Art. 65 Comisia tehnică de prevenire şi stingere a incendiilor (CTPSI) este constituită 

şi funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

Art. 66 Atribuţiile CTPSI sunt:  a) organizează activitatea de prevenire şi stingere a 

incendiilor prin plan anual de muncă; b) urmăreşte realizarea acţiunilor stabilite şi prezintă 

periodic normele şi sarcinile de prevenire şi stingere ce revin personalului şi elevilor precum 

şi consecinţele diferitelor manifestări de neglijenţă şi nepăsare; c) întocmeşte necesarul de 

mijloace şi materiale pentru PSI şi solicită conducătorului de unitate fondurile necesare; d) 

difuzează în sălile de clasă, laboratoare, cabinete etc., planurile de evacuare în caz de 

incendiu şi normele de comportare în caz de incendiu; e) elaborează materiale informative şi 

de documentare care să fie utilizate de diriginţi, profesori, laboranţi în activitatea de prevenire 

a incendiilor.  

6.8. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii  

Art. 67 Se constituie comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii formată din: 3 

cadre didactice, reprezentante ale corpului profesoral, dintre care unul este numit responsabil 

comisie, un reprezentant al sindicatului, un reprezentant al Consiliului Reprezentativ al 

părinţilor, un reprezentant al Consiliului local.  

Art. 68 Directorul sau director adjunct asigură conducerea operativă.  

Art. 69 Criteriile de selecţie a reprezentanţilor corpului profesoral: a) bine pregătit 

profesional ; b) cu rezultate obţinute de către elevi, prin care a sporit prestigiul şcolii; c) 

deschis schimbărilor, flexibil, receptiv la nou ; d) adept al muncii de calitate ; e) preocupat 

pentru asigurarea unor noi resurse educaţionale ; f) bun organizator ; g) fire neconflictuală ; 

h) ataşat de copii, comunicativ, empatic ;  

Art. 70 Procedura de selecţie a reprezentanţilor corpului profesoral: a) afişarea 

condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească; b) depunerea unei cereri ; c) prezentarea 

candidaţilor în Consiliul Profesoral ; d) prezentarea de către candidaţi a unor propuneri de 

îmbunătăţire a activităţii din şcoală pe un anumit domeniu ; e) alegerea de către Consiliul 

Profesoral prin vot secret a reprezentanţilor cadrelor didactice;  

Art. 71 Comisia are următoarele atribuţii: a) elaborează proceduri de control intern; 

b) coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de autoevaluare (evaluare internă) 

instituţională şi privind asigurarea calităţii, aprobate de conducerea unităţii furnizoare de 

educaţie, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de lege; c) elaborează rapoarte de 

evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţia respectivă; raportul este adus la 
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cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare; d) formulează propuneri de 

îmbunătăţire a calităţii educaţiei ; e) cooperează cu alte agenţii şi organisme specializate în 

asigurarea calităţii.  

Art. 72 (1) La nivelul unității de învățământ se constituie și funcționează și alte 

comisiile de lucru, prevăzute de legislația în vigoare și contractele colective de muncă 

aplicabile, menționate în anexa nr. 1 a prezentului Regulament. Comisiile se constituie prin 

decizie a directorului, în baza hotărârii Consiliului de administrație.  

(2) Pentru analiza, monitorizarea și rezolvarea unor situații specifice, consiliul de 

administrație poate hotărî constituirea unor comisii temporare, altele decât cele prevăzute în 

anexa nr. 1 la prezentul Regulament. Comisiile se constituie prin decizie a directorului, în 

baza hotărârii Consiliului de administrație. 

Art. 73  (1) Colectivele de elevi sunt conduse de învăţători şi diriginţi numiți de 

director, după după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administrație . 

       (2) La numirea dirigiților se are în vedere principiul continuității, astfel încât o 

clasă să aibă același diriginte pe parcursul unui ciclu de învățământ. 

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

care are cel puțin o jumătate din norma didactică în unitatea de învățământ și care predă la 

clasa respectivă. 

       (4) Pot fi numiți ca profesori diriginți și cadrele didactice din centrele și 

cabinetele de asistență psihopedagogică. 

        (5) Profesorul diriginte își desfășoară activitatea în concordanță cu prevederile 

Art.76, 77 din ROFUIP 2016. 

 

Art. 74. — Profesorul diriginte are următoarele atribuții:  

1. organizează și coordonează:  

a) activitatea colectivului de elevi;  

b) activitatea consiliului clasei;  

c) întâlniri cu părinții, tutorii sau susținătorii legali la începutul și sfârșitul semestrului și ori 

de câte ori este cazul;  

d) acțiuni de orientare școlară și profesională pentru elevii clasei; e) activități educative și de 

consiliere;  

f) activități extracurriculare și extrașcolare în unitatea de învățământ activități 

extracurriculare:  

2. monitorizează; 

 a) situația la învățătură a elevilor;  

b) frecvența la ore a elevilor;  

c) participarea și rezultatele elevilor la concursurile și competițiile școlare;  

d) comportamentul elevilor în timpul activităților școlare, extrașcolare și extracurriculare;  

e) participarea elevilor la programe sau proiecte și implicarea acestora în activități de 

voluntariat;  

3. colaborează cu:  

a) profesorii clasei și coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluționarea unor situații 
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specifice activităților școlare și pentru toate aspectele care vizează procesul 

instructiveducativ, care-i implică pe elevi;  

b) cabinetele de asistență psihopedagogică, în activități de consiliere și orientare a elevilor 

clasei;  

c) directorul unității de învățământ, pentru organizarea unor activități ale colectivului de 

elevi, pentru inițierea unor proiecte educaționale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme 

administrative referitoare la întreținerea și dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării 

bazei materiale, pentru soluționarea unor probleme sau situații deosebite, apărute în legătură 

cu colectivul de elevi;  

d) comitetul de părinți, părinții, tutorii sau susținătorii legali pentru toate aspectele care 

vizează activitatea elevilor și evenimentele importante la care aceștia participă și cu alți 

parteneri implicați în activitatea educativă școlară și extrașcolară;  

e) alți parteneri implicați în activitatea educativă școlară și extrașcolară; 

 f) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor școlare și a actelor de studii 

ale elevilor clasei;  

g) persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării și actualizării datelor 

referitoare la elevi;  

4. informează:  

a) elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali, despre prevederile regulamentului de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ;  

b) elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali, cu privire la reglementările referitoare la 

examene/testări naționale și cu privire la alte documente care reglementează activitatea și 

parcursul școlar al elevilor;  

c) părinții, tutorii sau susținătorii legali, despre situația școlară, despre comportamentul 

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

părinții, tutorii sau susținătorii legali, precum și în scris, ori de câte ori este nevoie;  

d) părinții, tutorii sau susținătorii legali, în cazul în care elevul înregistrează absențe 

nemotivate; informarea se face în scris; numărul acestora se stabilește prin regulamentul de 

organizare și funcționare a fiecărei unități de învățământ.  

e) părinții, tutorii sau susținătorii legali, în scris, referitor la situațiile de corigență, 

sancționările disciplinare, neîncheierea situației școlare sau repetenție;  

5. îndeplinește alte atribuții stabilite de către conducerea unității de învățământ, în 

conformitate cu legislația în vigoare sau fișa postului.  

Art. 77. — Profesorul diriginte mai are și următoarele atribuții:  

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

tutori sau susținători legali, precum și cu membrii consiliului clasei;  

b) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;  

c) motivează absențele elevilor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament și ale 

regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ;  

d) încheie situația școlară a fiecărui elev la sfârșit de semestru și de an școlar și o 

consemnează în catalog și în carnetul de elev;  

e) realizează ierarhizarea elevilor la sfârșit de an școlar pe baza rezultatelor acestora;  

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

legislația în vigoare;  

g) completează documentele specifice colectivului de elevi și monitorizează completarea 

portofoliului educațional al elevilor;  
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h) întocmește calendarul activităților educative extrașcolare ale clasei; i) elaborează 

portofoliul dirigintelui. 

Art. 75  Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este alcătuită din 3 cadre 

didactice, un reprezentant al sindicatului reprezentativ  altul decât membrul Consiliului de 

Administraţie, un reprezentant al Comitetului Reprezentativ al Părinţilor şi un reprezentant  al 

Consiliului Local. Comisia îşi întocmeşte un regulament propriu de  organizare şi 

funcţionare.  

Art. 76   1)Asociaţia Părinţilor din Şcoala Gimnazială „George Topârceanu”-

Mioveni 2010, legal constituită ca persoană juridică începând cu 01.X.2010, coordonează 

acţiunea de sprijinire a conducerii şcolii pentru derularea procesului instructiv educativ în 

cele mai bune condiţii. 

      2) Asociaţia Părinţilor din Şcoala Gimnazială „George Topârceanu”-Mioveni 2010 

gestionează fondurile realizate din activităţi şi acţiuni cu părinţii/elevii, altele decât 

„sponsorizările”. 

 

 CAP.IX.   DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSONALULUI   

 DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC  

Art. 77    Competențele, responsabilitățile, drepturile și obligațiile personalul angajat 

în Şcoala Gimnazială „George Topârceanu”  (personal didactic, care poate fi didactic de 

conducere, didactic de predare și instruire practică, didactic auxiliar și personal nedidactic) 

sunt cele reglementate de legislația în vigoare. 

Personalul angajat va respecta normele rezultate din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 2016. 

Art. 78   a). Personalul angajat în Şcoala Gimnazială „George Topârceanu” are 

obligaţia de a face de serviciu în şcoală conform graficului şi a asigura securitatea, ordinea şi 

disciplina elevilor.  

b). După efectuarea ultimei ore de curs, elevii clasei vor fi conduşi de către 

profesorul care a avut ultima oră din programul de şcoală din acea zi, în ordine 

(încolonaţi), spre ieşirea din curtea şcolii şi se va asigura că părăsirea curţii şcolii 

se face în ordine, disciplinat. 

  c). Orice deplasare a elevilor în afara şcolii se face cu proces verbal de 

protecţie a muncii semnat de elevi şi profesorul însoţitor, înregistrat, aprobat de conducerea 

şcolii.  

   d). În fiecare clasă, dirigintele stabileşte şeful clasei şi modalitatea de 

efectuare a serviciului pe clasă.      

Art. 79   a). Personalul angajat este obligat să ducă la îndeplinire deciziile conducerii 

şcolii sau/şi ale Consiliul de Administraţie şi Consiliului Profesoral. 

  b). Poarta de acces în curtea şcolii situată în proximitatea corpului A (lângă 

statuia poetului G.Topârceanu) va rămâne închisă şi încuiată, cheia păstrându-se  

la  îngrijitoarea de serviciu. Poarta va fi deschisă numai pentru a permite accesul 

maşinilor care transportă produsele programului lapte corn şi pentru a permite 

accesul persoanelor cu handicap transportate cu maşina. 

  c). Numai pe perioada recreaţiilor, gardianul de serviciu va încuia poarta 

mică de acces pietonal de lângă chioşcurile alimentare pentru a împiedica 

părăsirea curţii şcolii de către elevi. Cheia va fi păstrată de gardian, acesta încuind 

poarta la terminarea serviciului când va preda cheia personalului de serviciu. 
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  d). Personalul de pază va verifica şi se va asigura că porţile sunt încuiate, cu 

excepţia părţii de la intrarea principală, care va rămâne descuiată. De asemenea, va 

prelua cheile de la porţi la intrare în serviciu de la personalul de îngrijire şi le va 

înapoia dimineaţa. 

Art. 80   (1) Personalul didactic şi nedidactic va avea în incinta şcolii o ţinută 

vestimentară adecvată statutului și o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care 

trebuie să le transmită elevilor, o vestimentație decentă și un comportament responsabil. 

Personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să desfășoare acțiuni de 

natură să afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia 

(1) Personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să aplice 

pedepse corporale, precum și să agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii și/sau colegii. 

(2) Personalul din învățământul preuniversitar are obligația de a veghea la 

siguranța elevilor, în incinta unității de învățământ, pe parcursul desfășurării programului 

școlar și a activităților extracurriculare/extrașcolare. 

(3) Personalul din învățământul preuniversitar are obligația să sesizeze, după 

caz, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția generală de 

asistență socială și protecția copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor 

copilului/elevului, inclusiv în legătură cu aspecte care îi afectează demnitatea, integritatea 

fizică și psihică. Directorul școlii va fi informat asupra acestui aspect. 

Art. 81    Cadrelor didactice le este interzisă utilizarea telefoanelor mobile  pe 

parcursul orelor de curs. 

Art. 82    Cadrele didactice care din motive  nejustificate vor avea absenţe de la 

activităţile şcolii vor suporta o diminuare  a punctajului prin Fişa de apreciere anuală dar şi a 

evaluării ce vizează înscrierea la concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit.  

Art. 83    Cadrele didactice au obligaţia de a-şi aduce la zi dosarul personal în vederea 

efectuării  corecte a evaluărilor de către secretariat sau conducerea şcolii. În caz contrar vina 

aparţine titularului de dosar. 

Art. 84  (1)  Diversele responsabilităţi ale personalului şcolii vor fi menţionate în 

fişele posturilor care se reactualizează anual. 

 (2) Se interzice personalului didactic de predare să condiționeze evaluarea elevilor sau 

calitatea prestației didactice la clasă de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la 

reprezentanții legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se 

sancționează conform legii. 

 (3) Răspunderea disciplinară și patrimonială aplicabilă, regulile referitoare la 

procedura disciplinară sunt cele prevăzute în Legea 1/2011 reactualizată cu modificările și 

completările ulterioare - Statutul personalului Didactic, capitolul XII, Secțiunea a 11-a- 

Răspunderea disciplinară și patrimonială, Art.280, Art.281, Art. 282 și Art. 283. 

 (4) Privind Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale 

salariaţilor, orice cerere sau reclamaţie venită din partea unui salariat are caracter 

confidenţial şi trebuie se depune în scris la secretariatul școlii, care va face și înregistrarea în 

Registrul de corespondență. Cererile sau reclamaţiile verbale sunt nule. 

1. Constituie cerere orice solicitare care vizează obţinerea de informaţii cu caracter 

personal, obţinerea de materiale şi instrumente care facilitează desfăşurarea activităţii în 

școală, obţinerea de resurse materiale (imprumuturi, deconturi), obţinerea de mijloace de 
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transport care să faciliteze desfăşurarea activităţii în școală, efectuarea concediului, 

adeverinţe de salariat etc. 

2. Fără a avea un caracter limitativ reclamaţiile venite din partea unui salariat pot fi 

împărţite în: 

a) reclamaţii referitoare la încălcarea anumitor drepturi prevăzute de lege; 

b) problemele privind condiţiile de muncă sau sarcinile trasate; 

c) conflictele apărute în procesul de muncă; 

3. Reclamaţiile de orice natură vor fi adresate DIRECTORULUI. 

4. Cererile /reclamaţiile vor fi soluţionate în maxim 30 zile lucrătoare de către 

conducerea școlii. 

 

 CAP.X.    ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL 

Art.  85   Şcoala Gimnazială „George Topârceanu” are o structură de învăţământ în 

Penitenciarul Colibaşi. Înscrierile pentru frecventarea cursurilor în această structură se fac 

după aprobarea de către conducerea Penitenciarului a cererilor solicitanţilor. 

Art.  86    Activitatea va fi organizată pe clase sau clase simultane declarate pe baza 

documentelor şcolare certe ale solicitanţilor; pentru acest demers, şcoala colaborează cu 

responsabilul cu activităţile de şcolarizare din cadrul Serviciului educaţie al Penitenciarul 

Colibaşi. 

 

 CAP.XI.    DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ELEVILOR 

 Elevii îşi desfăşoară activitate în concordanţă cu prevederile Titlului VII din ROFUIP 

2016. 

 Asemenea părinţilor lor şi tuturor cetăţenilor, elevii şcolii au, pe lângă drepturi, şi o 

serie de răspunderi şi obligaţii. În plus faţă de prevederile Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor şcolare din învăţământul preuniversitar de stat 2016, se completează 

prezentul Regulament cu următoarele titluri: 

 

A. DREPTURI 

 Art. 87 - Orice cetățean român sau cetățean din țările Uniunii Europene, din statele 

aparținând Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană se poate înscrie și 

poate frecventa, în condițiile prevăzute de lege, orice formă de învățământ în limba română, 

în limbile minorităților naționale sau în limbi de circulație internațională, indiferent de limba 

sa maternă și de limba în care a studiat anterior. 

(1) De aceleași drepturi beneficiază și persoanele care solicită sau au 

dobândit o formă de protecție în România, respectiv minorii străini și minorii apatrizi, a 

căror ședere pe teritoriul României este oficial recunoscută, conform legii. 

 Art. 88- Beneficiarii primari ai educației au dreptul să opteze, conform legii, pentru 

tipul și forma de învățământ pe care le vor urma și să aleagă parcursul școlar corespunzător 

intereselor, pregătirii și competențelor lor. Pentru beneficiarii primari ai educației minori, 

acest drept se exercită, de către părinți, respectiv părinți, tutori sau susținători legali. 

 Art. 89- Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii se bucură de toate drepturile 

constituționale, precum și de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar 

primar al educației. 
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(1)Conducerea și personalul din unitatea de învățământ au obligația să respecte 

dreptul la imagine al antepreșcolarilor, preșcolarilor și a elevilor. 

(2)Nicio activitate organizată în unitatea de învățământ nu poate leza demnitatea 

sau personalitatea antepreșcolarilor, preșcolarilor și a elevilor. 

(3)Conducerea și personalul din unitatea de învățământ nu pot face publice date 

personale ale beneficiarilor primari ai educației, rezultatele școlare, respectiv lucrări 

scrise/părți ale unor lucrări scrise ale acestora - cu excepția modalităților prevăzute de 

reglementările în vigoare. 

 Art. 90- Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii au dreptul să beneficieze de o educație 

de calitate, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru de învățământ, prin parcurgerea integrală 

a programelor școlare și prin utilizarea de către cadrele didactice a celor mai adecvate 

strategii didactice, în vederea formării și dezvoltării competențelor cheie și a atingerii 

obiectivelor educaționale stabilite. 

(1)Elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali ai acestora au dreptul să fie 

consultați și să-și exprime opțiunea pentru disciplinele din curriculum la decizia școlii aflate 

în oferta educațională a unității de învățământ, în concordanță cu nevoile și interesele de 

învățare ale elevilor, cu specificul școlii și cu nevoile comunității locale/partenerilor 

economici. 

 Art. 91- Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii au dreptul la o evaluare obiectivă și 

corectă. 

(1) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susținătorul legal, are dreptul de a 

contesta rezultatele evaluării, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în 

prezența elevului și a părintelui, tutorelui sau susținătorului legal, în termen de 5 zile de la 

comunicare. 

(2)În situația în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt 

considerate satisfăcătoare, elevul/părintele, tutorele sau susținătorul legal poate solicita, în 

scris, directorului unității de învățământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita 

reevaluarea probelor orale sau practice. 

(3)Pentru soluționarea cererii de reevaluare, directorul va desemna două cadre 

didactice de specialitate, din unitatea de învățământ, care nu predau la clasa respectivă și 

care vor reevalua lucrarea scrisă. 

(4) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la alin. (4) este 

nota rezultată în urma reevaluării. în cazul învățământului primar, calificativul este stabilit, 

prin consens, de către cele două cadre didactice. 

(5) În cazul în care diferența dintre nota inițială, acordată de cadrul didactic de la 

clasă și nota acordată în urma reevaluării, este mai mică de un punct, contestația este 

respinsă și nota acordată inițial rămâne neschimbată. în cazul în care diferența dintre nota 

inițială și nota acordată în urma reevaluării este de cel puțin de un punct, contestația este 

acceptată. 

(6) În cazul acceptării contestației, directorul anulează nota obținută în urma 

evaluării inițiale. Directorul trece nota acordată în urma contestației, autentifică schimbarea 

prin semnătură și aplică ștampila unității de învățământ. 

(7) Calificativul sau notele obținute în urma contestației, rămân definitive. 

mailto:contact@scoalageorgetoparceanu.ro
http://www.scoalageorgetoparceanu.ro/


 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE  

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARGEŞ 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ“GEORGE TOPÂRCEANU” MIOVENI 
Str. Părăşti, nr.26, oraș Mioveni, jud. Argeș, cod poștal 115400  

CUI: 12717166, Tel/fax: (+40 248) 260.427  
e-mail: contact@scoalageorgetoparceanu.ro  

web:  www.scoalageorgetoparceanu.ro  

 

27 
 

(8) În situația în care în unitatea de învățământ nu există alți 
învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar sau profesori de specialitate care 

să nu predea la clasa respectivă, pot fi desemnați, de către inspectoratul școlar, cadre 

didactice din învățământul primar sau profesori de specialitate din alte unități de învățământ. 

 Art.92- Conducerile unităților de învățământ sunt obligate să pună, gratuit, la 

dispoziția beneficiarilor primari, bazele materiale și sportive pentru pregătirea organizată a 

acestora. 

(1)Antepreșcolarii și preșcolarii pot beneficia de unele măsuri de protecție socială 

(hrană, supraveghere și odihnă) pe durata parcurgerii programului educațional în cadrul 

unității de învățământ respective, în condițiile stabilite de legislația în vigoare. 

(2) Elevii pot fi cazați în internate și pot mânca la cantinele școlare, în condițiile 

stabilite prin regulamentele de organizare și funcționare ale unităților respective. 

 Art. 93- Beneficiarii primari ai educației din învățământul de stat au dreptul la 

școlarizare gratuită. Pentru anumite activități stabilite în funcție de niveluri, cicluri și 

programe de studii se pot percepe taxe, în condițiile prevăzute de lege. 

(1) În condițiile prevăzute de lege, elevii de la cursurile cu frecvență din 

învățământul preuniversitar de stat pot beneficia de diferite tipuri de burse: de performanță, 

de merit, de studiu și de ajutor social, bursa „Bani de liceu”, bursa profesională. 

(2) Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al ministrului 

educației naționale. 

(3) Consiliile locale, respectiv consiliile județene, stabilesc anual, prin hotărâre, 

cuantumul și numărul burselor care se acordă din sumele defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat. 

(4) Criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se face stabilesc 

anual, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în funcție de fondurile 

repartizate și de rezultatele elevilor. 

(5)Elevii pot beneficia de suport financiar și din sursele extrabugetare ale 

unităților de învățământ de stat, în condițiile legii. 

 Art. 94- Unitățile de învățământ sunt obligate să asigure elevilor servicii 

complementare cum ar fi: consilierea și informarea elevilor de către cadrele didactice, în 

cadrul orei de consiliere, consilierea în scopul orientării profesionale, consilierea psihologică 

și socială prin personal de specialitate. 

 Art. 95-  Statul acordă premii, burse, locuri în tabere și alte asemenea stimulente 

materiale elevilor cu performanțe școlare înalte, precum și celor cu rezultate remarcabile în 

educația și formarea lor profesională sau în activități culturale și sportive. 

(1) Statul și alți factori interesați susțin financiar activitățile de performanță, de 

nivel național și internațional, ale elevilor. 

(2)Statul susține antepreșcolarii, preșcolarii și elevii cu probleme și nevoi sociale, precum și 

pe aceia cu cerințe educaționale speciale. 

 Art. 96- Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ de stat și 

particulare autorizate/ acreditate și confesionale beneficiază de asistență medicală, 

psihologică și logopedică gratuită în cabinete medicale, psihologice și logopedice școlare, ori 

în unități medicale de stat. 
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(1) La începutul fiecărui an școlar, pe baza metodologiei aprobate prin ordin 

comun al ministrului educației naționale și ministrului sănătății, se realizează examinarea 

stării de sănătate a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor. 

(2) Beneficiarii primari ai educației au dreptul la tarife reduse cu 75% pentru 

accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film și la alte manifestări 

culturale și sportive organizate de instituțiile publice. 

(3) Elevii de naționalitate română din străinătate, bursieri ai statului român, 

beneficiază pe teritoriul României de gratuitate la toate manifestările prevăzute la alin. (3). 

 Art. 97- Elevii din învățământul obligatoriu, profesional și liceal de stat, particular 

autorizat/acreditat beneficiază, pe tot parcursul anului calendaristic, de tarif redus cu 50% 

pentru transportul local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și pentru 

transportul intern auto, feroviar și naval. 

(1) Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care 

s-a stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutela beneficiază de 

gratuitate pentru toate categoriile de transport menționate la alin.(l) pe tot parcursul anului 

calendaristic. 

(2) Ministerului Educației Naționale, prin unitățile de învățământ, decontează 

elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, cheltuielile de transport, pe bază 

de abonament, în limita a 50 km, în conformitate cu prevederile legale. 

(3) De aceeași facilitate menționată la alin. (3) beneficiază și elevii care locuiesc 

la internat sau în gazdă cărora li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 

călătorii dus-întors pe semestru. 

 Art. 98- Autoritățile administrației publice locale din localitatea de domiciliu a 

elevilor din învățământul obligatoriu, școlarizați într-o altă localitate, cu sprijinul agenților 

economici sau al colectivităților locale, al societăților de binefacere, precum și al altor 

persoane juridice sau fizice pot asigura acestor elevi, în situații bine justificate, servicii de 

transport, de masă și de internat. 

(1) În condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, statul subvenționează 

costurile aferente frecventării liceului de către elevii provenind din grupurile socioeconomice 

dezavantajate, precum și costurile pentru cei care frecventează învățământul profesional. 

 Art. 99- Elevii din învățământul preuniversitar de stat, particular și confesional 

autorizat/acreditat au dreptul să fie evidențiați și să primească premii și recompense, pentru 

rezultate deosebite obținute la activitățile școlare și extrașcolare, precum și pentru o atitudine 

civică exemplară. 

 Art.100- Conform legislației în vigoare, beneficiarii primari ai educației care aparțin 

minorităților naționale studiază și se instruiesc în limba maternă, la toate nivelurile, tipurile și 

formele de învățământ preuniversitar. 

 Art. 101- Copiii/tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de 

masă, au aceleași drepturi ca și ceilalți elevi. 

(1) Copiii/tinerii cu cerințe educaționale speciale sau alte tipuri de cerințe 

educaționale, stabilite prin ordin al ministrului educației naționale, au dreptul să fie 

școlarizați în unități de învățământ de masă, special și special integrat pentru toate nivelurile 

de învățământ, diferențiat, în funcție de tipul și gradul de deficiență. 
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(2) Includerea beneficiarilor primari ai educației în clase cu cerințe educaționale 

speciale, în urma diagnosticării abuzive pe diverse criterii (rasă, naționalitate, etnie, limbă, 

religie, apartenență la o categorie defavorizată), se sancționează conform prevederilor legale. 

(3) În funcție de tipul și gradul de deficiență, elevii cu cerințe educaționale 

speciale pot dobândi calificări profesionale corespunzătoare. 

(4) Copiii/tinerii cu cerințe educaționale speciale școlarizați în unitățile de 

învățământ special sau de masă beneficiază de asistență socială constând în asigurarea 

alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei și a 

încălțămintei, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflați în sistemul de protecție a copilului, 

școlarizați în unitățile de învățământ special sau de masă. De aceleași drepturi beneficiază și 

copiii/tinerii cu cerințe educaționale speciale, școlarizați în alt județ decât cel de domiciliu, 

care pot primi și cazare gratuită în internate sau în centrele de asistare pentru copiii cu 

cerințe educaționale speciale. 

 Art. 102 Pentru beneficiarii primari ai educației cu cerințe educaționale speciale, cu 

boli cronice sau nedeplasabili din motive medicale, se poate organiza învățământ la domiciliu 

sau pe lângă unitățile de asistență medicală. 

(1) Școlarizarea la domiciliu, respectiv înființarea de clase sau de grupe în spitale 

se fac în conformitate cu prevederile metodologiei cadru elaborate de către Ministerul 

Educației Naționale. 

 Art. 103 Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii au dreptul să participe la activități 
extrașcolare. 

(1) Activitățile extrașcolare sunt realizate în cadrul unităților de învățământ, în 

cluburi, în palate ale copiilor, în tabere școlare, în baze sportive, turistice și de agrement sau 

în alte unități acreditate în acest sens, cu respectarea prevederilor regulamentelor de 

funcționare ale acestora. 

 Art. 104 Elevilor din învățământul preuniversitar de stat și particular/confesional le 

este garantată, conform legii, libertatea de asociere în cercuri și în asociații științifice, 

culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează și funcționează pe baza unui statut 

propriu, aprobat de directorul unității de învățământ. 

(1) Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi supusă decât acelor limitări care 

sunt prevăzute de lege și care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul 

siguranței naționale, al ordinii publice, pentru a proteja sănătatea și moralitatea publică sau 

drepturile și libertățile altora. 

(2) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activitățile pot fi 

organizate în unitatea de învățământ, la cererea grupului de inițiativă, numai cu aprobarea 

consiliului de administrație. în acest caz, aprobarea pentru desfășurarea acestor acțiuni va fi 

condiționată de acordarea de garanții scrise, oficiale, ale organizatorilor sau ale părinților, 

tutorilor sau susținătorilor legali ai acestora, în cazul elevilor minori, cu privire la securitatea 

persoanelor și a bunurilor. 

(3) În cazul în care conținutul activităților care se desfășoară în unitatea de 

învățământ de stat sau particular contravine principiilor legale, care guvernează învățământul 

preuniversitar, directorul unității de învățământ poate propune consiliului de administrație 

mailto:contact@scoalageorgetoparceanu.ro
http://www.scoalageorgetoparceanu.ro/


 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE  

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARGEŞ 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ“GEORGE TOPÂRCEANU” MIOVENI 
Str. Părăşti, nr.26, oraș Mioveni, jud. Argeș, cod poștal 115400  

CUI: 12717166, Tel/fax: (+40 248) 260.427  
e-mail: contact@scoalageorgetoparceanu.ro  

web:  www.scoalageorgetoparceanu.ro  

 

30 
 

suspendarea desfășurării acestor activități și, în baza hotărârii consiliului, poate suspenda sau 

interzice desfășurarea acestor activități. 
 Art.105  În unitățile de învățământ de stat și particular/confesional, libertatea elevilor 

de a redacta și difuza reviste/publicații școlare proprii, este garantată, conform legii. 

(1) În cazul în care aceste reviste/publicații conțin elemente care afectează 

siguranța națională, ordinea publică, sănătatea și moralitatea, drepturile și libertățile 

cetățenești sau prevederile prezentului Regulament și ale Regulamentului de organizare și 

funcționare al unității de învățământ, directorul propune consiliului de administrație 

suspendarea redactării și difuzării acestora și în baza hotărârii consiliului, le poate suspenda 

temporar sau le poate interzice definitiv. 

  

 Art 106  Elevii care din motive personale solicită la început de ciclu şcolar 

schimbarea limbii străine pot primi avizul Consiliul de Administraţie în urma unei solicitări 

documentate şi a unei evaluări anterioare avizării, efectuată în condiţiile legii; transferul de la 

o clasă la alta poate fi efectuat până la 30 septembrie al anului școlar în curs, în situații 
deosebite și pentru echilibrarea numărului de elevi/ clase. 

 

B. RĂSPUNDERILE, OBLIGAŢIILE ŞI ÎNDATORIRILE ELEVILOR 

 

Art. 107 (1)Beneficiarii primari ai educației din învățământul de stat, particular și 

confesional autorizat/acreditat cu frecvență au obligația de a frecventa cursurile, de a se 

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

prevăzute de programele școlare. 

         (2)Elevii din învățământul obligatoriu, înscriși la cursuri cu frecvență redusă 

sunt obligați să se prezinte la cursuri și la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de 

unitatea de învățământ. 

Art. 108 (1)Beneficiarii primari ai educației trebuie să aibă un comportament civilizat 

și o ținută decentă, atât în unitatea de învățământ, cât și în afara ei. 

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

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

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

b) regulile de circulație; 

c) normele de securitate și a sănătății în muncă, de prevenire și de stingere a 

incendiilor; 

d) normele de protecție civilă; 

e) normele de protecție a mediului. 

Art. 109 Este interzis elevilor și tinerilor din sistemul de învățământ preuniversitar: 

a)să distrugă documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi 

matricole, documente din portofoliu educațional etc.; 

b)să deterioreze bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale 

didactice și mijloace de învățământ, cărți de la biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier 

sanitar, spații de învățământ etc.); 

mailto:contact@scoalageorgetoparceanu.ro
http://www.scoalageorgetoparceanu.ro/


 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE  

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARGEŞ 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ“GEORGE TOPÂRCEANU” MIOVENI 
Str. Părăşti, nr.26, oraș Mioveni, jud. Argeș, cod poștal 115400  

CUI: 12717166, Tel/fax: (+40 248) 260.427  
e-mail: contact@scoalageorgetoparceanu.ro  

web:  www.scoalageorgetoparceanu.ro  

 

31 
 

     c)să aducă și să difuzeze în unitatea de învățământ materiale care, prin conținutul 

lor, atentează la independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă 

violența și intoleranța; 

d) să organizeze și să participe la acțiuni de protest, care afectează desfășurarea 

activității de învățământ sau care afectează participarea la programul școlar; 

e) să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ; 

                  f)să dețină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unității de învățământ 

și în afara acestuia, droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări și să participe la 

jocuri de noroc; 

     g)să introducă și/sau să facă uz în perimetrul unității de învățământ de orice tipuri 

de arme sau de alte produse pirotehnice cum ar fi muniție, petarde, pocnitori, brichete etc., 

precum și sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot 

afecta integritatea fizică și psihică a beneficiarilor direcți ai educației și a personalului 

unității de învățământ; 

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

    i)să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor și al 

concursurilor; prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor 

mobile în timpul orelor de curs, doar cu acordul cadrului didactic, în situații de urgență sau 

dacă utilizarea lor poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ; 

  j)să înregistreze activitatea didactică; prin excepție de la această prevedere, este 

permisă înregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în care această activitate 

poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ; 

 k)să lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în 

perimetrul unității de învățământ; 

l)să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare și atitudini ostentative 

și provocatoare; 

            m)să aducă jigniri și să manifeste agresivitate în limbaj și în comportament față de 

colegi și față de personalul unității de învățământ sau să lezeze în orice mod imaginea 

publică a acestora; 

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

o)să părăsească incinta unității de învățământ în timpul pauzelor sau după începerea 

cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau a învățătorului/institutorului/profesorului 

pentru învățământul primar/profesorului diriginte; 

            p)să aibă o atitudine care constituie o amenințare la adresa siguranței celorlalți elevi 

și/sau a personalului unității de învățământ. 

Art. 110 (1)Elevii au obligația să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte 

cadrelor didactice pentru consemnarea notelor, precum și părinților, tutorilor sau 

susținătorilor legali, pentru informare în legătură cu situația lor școlară. 

Art. 111 Elevii din sistemul de învățământ de stat, particular și confesional 

autorizat/acreditat au obligația de a utiliza cu grijă manualele școlare primite gratuit și de a le 

restitui în stare bună la sfârșitul anului școlar. 

Art. 112 Elevii și tinerii din sistemul de învățământ de stat, particular și confesional 

autorizat/acreditat, care utilizează microbuzele școlare, sunt obligați să ocupe locurile 
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stabilite în timpul deplasării, să aibă un comportament și un limbaj civilizat și să nu distrugă 

bunurile din mijloacele de transport. 

 

Recompense și sancțiuni ale beneficiarilor primari ai educației 

 

Art. 113 Elevii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară și 

se disting prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense: 

a) evidențiere în fața colegilor clasei; 

b) evidențiere, de către director, în fața colegilor de școală sau în fața consiliului 

profesoral; 

    c)comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, în care se menționează faptele 

deosebite pentru care elevul este evidențiat; 

   d)burse de merit, de studiu, și de performanță pentru elevii de la cursurile cu 

frecvență din învățământul preuniversitar de stat; 

  e)alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unității de învățământ, 

ori de agenți economici sau de sponsori; 

              f)premii, diplome, medalii; 

  g)recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din 

țară și din străinătate; 

              h)premiul de onoare al unității de învățământ. 

Art. 114 Performanța elevilor la olimpiadele și concursurile pe discipline, la 

olimpiadele sau concursurile de creație tehnico-științifică și artistică și la olimpiadele și 

concursurile sportive se recompensează financiar, în conformitate cu reglementările stabilite 

de Ministerul Educației Naționale. 

Art. 115 (1)La sfârșitul anului școlar, beneficiarii primari ai educației pot fi premiați 
prin acordarea de diplome pentru activitatea desfășurată și/sau rezultatele obținute. 

(2)Acordarea premiilor se face la nivelul unității de învățământ, la propunerea 

învățătorului/institutorului/ profesorului pentru învățământul primar, a profesorului diriginte, 

a consiliului clasei sau a directorului școlii. 

(3)Diplomele se pot acorda: 

          a)pentru rezultate deosebite la învățătură, sau pe discipline/module de studiu, 

potrivit consiliului profesoral al unității; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi 

nu este limitat; elevii care primesc diplome pe discipline/module de studiu sunt selectați 
numai dintre aceia care au obținut media 10 anuală sau calificativul „Foarte bine” la 

disciplina/modulul respectivă/respectiv; 

          b)pentru alte tipuri de performanțe: pentru purtare, pentru o relaționare 

corespunzătoare cu colegii, pentru alte tipuri de activități sau preocupări care merită să fie 

apreciate. 

(4)Elevii din învățământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal pot obține premii 

dacă: 

         a)au obținut primele trei medii generale pe clasă și acestea nu au valori mai mici 

de 9.00; pentru următoarele trei medii se pot acorda mențiuni; 

    b)s-au distins la una sau la mai multe discipline/module de studiu; 
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              c)au obținut performanțe la concursuri, festivaluri, expoziții și la alte activități 
extrașcolare desfășurate la nivel local, județean/al municipiului București, național sau 

internațional; 

    d)s-au remarcat prin fapte de înaltă ținută morală și civică; 

   e)au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvență pe parcursul anului 

școlar. 

(5)Pot fi acordate premii și pentru alte situații prevăzute de Regulamentul de 

organizare și funcționare al unității de învățământ. 

Art. 116 Unitatea de învățământ poate stimula activitățile de performanță înaltă ale 

copiilor/elevilor la nivel local, național și internațional, prin alocarea unor premii, burse, din 

partea consiliului reprezentativ al părinților, a agenților economici, a fundațiilor științifice și 

culturale, a comunității locale etc. 

Art. 117 (1)Elevii din sistemul de învățământ de stat, particular și confesional 

autorizat/acreditat, care săvârșesc fapte prin care se încalcă dispozițiile legale în vigoare, 

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

  (2)Sancțiunile care se pot aplica sunt următoarele : 

a)observația 

b)avertismentul 

c)mustrare scrisă; 

            d)retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de 

liceu/bursa profesională; 

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

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

învățământ sau la o altă unitate de învățământ; 

 (3)Cu excepția observației și a avertismentului, toate sancțiunile aplicate 

elevilor sunt comunicate, în scris, părinților, tutorilor sau susținătorilor legali și elevului 

major. 

Art. 118 (1)Observația constă în atenționarea elevului, cu privire la încălcarea 

regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate și consilierea acestuia 

astfel încât să dovedească, ulterior, un comportament corespunzător. Elevului i se va atrage 

totodată atenția că, în situația în care nu își schimbă comportamentul, i se va aplica o 

sancțiune mai severă 

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

învățământul primar/profesorul diriginte. 

Art.119 (1)Avertismentul în fața clasei și/sau în fața consiliului clasei/consiliului 

profesoral constă în atenționarea elevului și sfătuirea acestuia să se poarte în așa fel încât să 

dea dovadă că înțeles fapta comisă, atrăgându-i-se totodată atenția că, dacă nu își schimbă 

comportamentul, i se va aplica o sancțiune mai severă. 

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

învățământul primar/profesorul diriginte. 

Art. 120 (1)Mustrarea scrisă constă în atenționarea elevului, în scris, de către 

învățător/institutor/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte, cu indicarea 

faptelor care au determinat aplicarea sancțiunii. 
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            (2)Sancțiunea se stabilește de către consiliul profesoral, la propunerea 

consiliului clasei. 

      (3)Sancțiunea se consemnează în registrul de procese verbale al consiliului 

clasei și într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către 

învățător/institutor/profesorul pentru învățământul primar/ profesorul diriginte, la sfârșitul 

semestrului în care a fost aplicată. 

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

învățământul primar/profesorul diriginte, este semnată de acesta și de către director, este 

înregistrată în registrul de intrări-ieșiri al unității de învățământ; documentul va fi înmânat 

părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, personal, de către diriginți sub semnătură sau 

transmis prin poștă, cu confirmare de primire. 

          (5)Sancțiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul sub 

care a fost înregistrată în registrul de intrări-ieșiri al unității. 
    (6)Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea 

calificativului, în învățământul primar. 

Art. 121 (1)Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la 

propunerea consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral. 

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

calificativului, în învățământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unității de 

învățământ. 

Art.122 (1)Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile constă în înlocuirea 

activității obișnuite a elevului, pentru perioada aplicării sancțiunii, cu un alt tip de activitate 

desfășurată, de regulă, în cadrul unității de învățământ, în sala de lectură, în biblioteca școlii 

etc. Activitatea pe care o desfășoară elevul este stabilită de către director, la propunerea 

consiliului clasei și se realizează în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și ale 

Regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ. Sancțiunea este 

însoțită de obligația desfășurării de activități în folosul comunității școlare. Activitățile 

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

fizică și psihică a elevului sancționat. 

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

nemotivate și se consemnează în catalogul clasei. 

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

documentului, precum și în raportul consiliului clasei la sfârșitul semestrului. 

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

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

profesoral al unității de învățământ. 

Art. 123 (1)Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeași unitate de învățământ 

sau la o altă unitate de învățământ, se propune de către consiliul clasei, se aprobă de către 

consiliul profesoral și se aplică prin înmânarea, în scris și sub semnătură, a sancțiunii, de 

către învățător/institutor/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte/director, 

părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului minor sau elevului, dacă acesta a 

împlinit 18 ani. 

           (2)Sancțiunea se consemnează în catalogul clasei și în registrul matricol. 
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             (3)Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul 

profesoral al unității de învățământ la care finalizează cursurile semestrului din anul școlar 

respectiv. 

       (4)Sancțiunea nu se aplică în învățământul primar. 

Art. 124 (1)Măsura complementară privind scăderea notei la purtare asociată uneia 

dintre sancțiunile menționate anterior se poate anula dacă elevul sancționat dovedește un 

comportament ireproșabil, până la încheierea semestrului/anului școlar. 

             (2)Anularea, în condițiile stabilite la alin. (1), a măsurii privind scăderea notei 

la purtare, se aprobă de autoritatea care a aplicat sancțiunea. 

Art. 125 (1)Pentru elevii din învățământul secundar, la fiecare 10 absențe 

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

numărul de ore pe semestru la o disciplină/modul, nota la purtare se scade cu câte un punct. 

               (2)Elevii care au media la purtare mai mică decât 9 în anul școlar anterior, 

nu pot fi admiși în unitățile de învățământ cu profil militar, confesional și pedagogic. 

Art. 126 (1)Elevii care se fac vinovați de sustragerea/deteriorarea/distrugerea 

bunurilor unității de învățământ sunt obligați, personal sau prin părinții, tutorii sau 

susținătorii legali să acopere, în temeiul răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie sau 

al răspunderii pentru fapta minorului, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare 

reparațiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru 

înlocuirea bunurilor deteriorate/sustrase. 

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

colectivă, revenind întregii clase/claselor. 

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

vinovați înlocuiesc manualul cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei/modulului, 

anului de studiu și tipului de manual. în caz contrar, elevii vor achita de cinci ori 

contravaloarea manualelor respective. 

             (4)Pentru faptele prevăzute la alin. (1) și (3), elevii pot fi sancționați, în 

conformitate cu dispozițiile Art. 143 din prezentul regulament. 

Art. 127  (1)Contestarea sancțiunilor prevăzute la Art. 147, cu excepția exmatriculării 

din toate unitățile de învățământ, se adresează, de către părinte, tutore sau susținător 

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

5 zile calendaristice de la comunicarea sancțiunii. Exmatricularea din toate unitățile de 

învățământ poate fi contestată, în scris, la Ministerul Educației Naționale, în termen de 5 zile 

calendaristice de la comunicarea sancțiunii. 

                (2)Contestația se soluționează în termen de 30 de zile de la depunerea 

acesteia. Hotărârea de soluționare a contestației este definitivă și poate fi atacată la instanța 

de contencios administrativ competentă. 

              (3)Contestația prevăzută la alin. (2) reprezintă procedura prealabilă 

reglementată de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 Art. 128– Elevii au obligația: 

  (1) să respecte programul şi orarul şcolar; accesul elevilor este permis numai 

în pauze şi numai pe uşa indicată, iar pentru etaje numai pe scara secundară; 
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  (2)să-şi îndeplinească obligaţiile şcolare, conform instrucţiunilor cadrelor 

didactice (pregătirea lecţiilor, efectuarea temelor…); 

  (3)să păstreze şi să folosească cu grijă baza materială a şcolii, să participe la 

activitatea de autogospodărire a clasei şi a şcolii; 

  (4) să vină la şcoală în uniforma şcolară stabilită şi într-o stare igienică 

optimă;  

  (5)să aibă în şcoală şi în afara şcolii un comportament decent şi responsabil; să 

nu vină cu persoane străine în şcoală; 

  (6)să aibă în şcoală o ţinută decentă (exprimare, gestică, mimică, 

îmbrăcăminte, încălţăminte, tunsoare, coafură, manichiură…); 

  (7)să poarte ecusonul particularizat pe drumul de acasă la şcoală, de la şcoală 

acasă şi în timpul programului de şcoală. 

  (8)nerespectarea celor de mai sus constituie abatere disciplinară şi se 

sancţionează. 

 Art. 129 1) Elevii sunt obligaţi să ia parte la activităţile organizate de şcoală în 

vederea  instruiri şi educării lor în conformitate cu reglementările în vigoare cât şi cu 

reglementările din Regulamentul de Ordine Interioară. 

               3) Elevii vor purta în incinta Şcolii Gimnaziale „George Topârceanu” 

uniformă şcolară. 

  a)clasele 1 – 4 – uniformă tradiţională sau personalizata pe clasa. 

  b)clasele 5 – 8 – pantalon (fustă) culoare închisă (negru şi bleumarin) iuni şi 

bluză albă sau bleu, cravată personalizată la nivelul fiecărei clasei (la decizia clasei); la 

clasele pregătitoare, ţinuta va fi stabilită de cadrul didactic şi părinţi. 

  c) ecuson particularizat conţinând numele şi sigla şcolii, localitatea, judeţul, 

fotografia şi numele elevului, semnătura directorului şi ştampila şcolii. Primul ecuson va fi 

finanţat din fondurile şcolii, cu acordul Consiliului de administraţie.  

  c)se interzice prezenţa la ore cu porţiuni ale corpului neacoperite, ce atrag 

atenţia; 

  d)se interzice părăsirea curţii şcolii  după începerea programului până la 

plecarea din clasă spre casă; 

  e)se interzice consumul de cafea, băuturi alcoolice, substanţe interzise, 

fumatul în orice situaţie, cunoscut fiind că dăunează sănătăţii; 

  f)este interzis portul bijuteriilor de către elevi cu excepţia cerceilor decenţi 

pentru fete;  

  g)este interzis machiajul, vopsitul părului, manichiura şi pedichiură pentru 

elevi; 

  h)utilizarea sub orice formă a telefoanelor de către elevi în timpul lecţiilor este 

interzisă cu desăvârşire – legătura cu familia se ţine până la intrarea pe poarta şcolii şi după 

încheierea programului şcolar în momentul părăsirii curţii şcolii, iar în cazuri deosebite, 

numai în pauze; de asemenea, în cazuri deosebite, elevii se pot adresa cadrului didactic de 

serviciu care poate folosi telefonul şcolii;  

 Art. 130  Este interzis elevilor: 

 a) să distrugă documente şcolare (cataloage, foi matricole, carnete de note, etc.). 

 b) să deterioreze bunurile din baza materială a şcolii; 

 c) să aducă şi să difuzeze în şcoli materiale care, prin conţinutul lor, atentează la 

independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării; 
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 d) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ; 

 e) să fumeze şi să consume băuturi alcoolice sau droguri; 

 f)  să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;  

 g) să umble în buzunarele hainelor din cuiere sau în ghiozdanele altora; 

 h) să se deplaseze pentru cumpărături în timpul pauzelor în afara curţii şcolii, în oraş; 

 i) să se deplaseze în recreaţii la „izvor”sau la fântâna din afara curţii şcolii, situată 

lângă blocul U4; 

 j) să meargă pe terenurile de sport în recreaţii; 

 k) să consume seminţe de orice fel în curtea şcolii sau în şcoală; 

 l) să mestece gumă în şcoală;  

 m) să poarte bijuterii în timpul programului de şcoală, cu excepţia cerceilor pentru 

fete; 

 n) să aducă în curtea şcolii sau în şcoală petarde, cărţi de joc, zaruri, jocuri 

electronice, tablete, pagere, lanterne cu “laser”; 

 o) să vină la şcoală mai devreme de 15 minute înaintea primei ore de curs; 

 p) să intre în clasă sau pe holuri înainte de a se suna de intrare, la începerea cursurilor; 

 r) să rămână după cursuri în şcoală, în curtea şcolii sau pe terenul de sport; 

 s) să inscripţioneze mobilierul, uşile, ferestrele, pereţii, elementele de ambient; 

 t) să se bată cu bulgări de zăpadă, să arunce cu obiecte de orice fel, să alerge pe 

culoare sau pe scările de acces; 

 u) să staţioneze în pauze, pe culoare; 

 v) să deschidă ferestrele pe holuri, să se urce pe pervaz sau pe glafurile ferestrelor;  

 x) să se aplece în afara ferestrelor, să manevreze fără supraveghere jaluzelele; 

 y) să acţioneze asupra întrerupătoarelor/comutatoarelor, prizelor electrice; 

 z) sesizările şi alarmele anonime false care provoacă stres, cheltuieli inutile şi lezează 

un număr mare de persoane sunt interzise cu desăvârşire. Cazurile de acest gen (şi vinovaţii) 

vor fi aduse la cunoştinţa publică fiind pedepsite conform legii şi regulamentului şcolar. 

În asemenea cazuri, elevii şi profesorii nu părăsesc zona sigură fără acordul Poliţiei şi I.S.U., 

iar cursurile se recuperează în timpul liber, cu efectuarea prezenţei. 

 Ţinuta şi comportamentul elevilor la şcoală vor fi decente, orice extravaganţă – care 

sfidează bunele maniere – este interzisă. 

 Art.131  Pe baza convingerii că numai ordinea şi disciplina asigură buna desfăşurare 

a pregătirii şcolare din clasă şi din afara clasei şi în interesul siguranţei şi securităţii 

individuale şi colective, fiecare elev va respecta următoarele norme de conduită: 

 

 Art.132 La şcoală, înaintea începerii lecţiilor , elevul 

a. – aşteaptă în curtea şcolii, la locul de adunare al clasei; 

b. – intră în şcoală, ordonat, împreună cu membrii clasei din care face parte; 

 c. – pentru menţinerea curăţeniei din şcoală, la intrare, îşi şterge picioarele, indiferent 

de starea vremii; 

 d. – la intrarea în şcoală şi în clasă, băieţii acordă prioritate fetelor; 

 e. – până la intrarea cadrului didactic, elevul rămâne în bancă, la locul său şi se 

pregăteşte în linişte pentru lecţie; 

 f. – grupa elevilor de serviciu îşi împarte şi îndeplineşte următoarele sarcini: evidenţa 

absenţilor, aducerea materialului didactic necesar, asigurarea marcărului/cretei, udarea 
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buretelui, ştergerea tablei, aerisirea clasei (în recreaţii), strângerea hârtiilor/PET-urilor, etc. şi 

depunerea lor în locurile de colectare selectivă, efectuarea curăţeniei finale a clasei; 

 g. nu va intra în şcoală cu îngheţată, bulgări de zăpadă, obiecte contondente sau 

ascuţite. 

 Art.133   La orele de curs , elevul: 

 a. – răspunde la salutul cadrului didactic, aflându-se în picioare; 

 b. – se aşează numai după ce i se recomandă acest lucru. (La prima oră, el îşi ocupă 

locul după intonarea Imnului de Stat); 

 c. – pe bancă, păstrează numai obiectele necesare în ora respectivă (între acestea, 

carnetul de note); 

 d. – sub conducerea învăţătorului/profesorului, desfăşoară în timpul orei activitatea 

şcolară, fără a tulbura în vreun fel atmosfera de lucru din clasă; 

 e. – urmăreşte cu atenţie atât explicaţiile  şi demonstraţiile profesorului, cât şi 

răspunsurile colegilor săi; 

 f. – îşi notează în maculator elementele esenţiale extrase din explicaţii şi din ceea ce 

se scrie la tablă; 

 g. – când este solicitat, se ridică în picioare şi numai în această poziţie dă răspunsul 

cerut; 

 h. – participă la lecţie prin răspunsuri, completări ori corectări ale răspunsurilor 

celorlalţi, sau întrebări. (Toate acestea se formulează numai după ce a primit aprobarea 

învăţătorului/profesorului). 

 

 Art.134. În cabinete, laboratoare, în sala şi pe terenul de sport , elevul: 

 a. – poartă obligatoriu echipamentul de protecţie cerut (halat, şorţ, costum de sport); 

 b. – înainte de a începe activitatea, verifică starea instrumentelor de lucru,uneltelor, 

aparatelor; (Când constată defecţiuni, sesizează cadrul didactic îndrumător); 

 c. – în timpul lucrului, foloseşte cu atenţie, potrivit instructajului primit, uneltele, 

instrumentele, aparatele, fără a face mişcări care deranjează pe ceilalţi ori pun în pericol 

sănătatea şi siguranţa sa sau a celor din jur;  

 d. – la încheierea activităţii, pune în ordine obiectele folosite şi face curăţenie la locul 

de activitate. 

 

 Art.135  În timpul liber 

 Pentru ca recreaţia să fie cu adevărat „re-creaţie”, adică un prilej de refacere a 

capacităţii de muncă, în primul rând a celei intelectuale, fiecare elev este dator să contribuie 

la crearea şi menţinerea în şcoală a unei atmosfere plăcute, destinse, civilizate pe toată durata 

pauzei. Pentru aceasta, elevul se va conforma următoarelor reguli: 

 a. – aşează în ghiozdan cărţile şi caietele folosite în ora încheiată; 

 b. – părăseşte sala de clasă, sub supravegherea învăţătorului/profesorului (fac excepţie 

elevii de serviciu); 

 c. – circulă liniştit numai pe partea dreaptă a coridoarelor şi scărilor, fără să fugă, fără 

să facă zgomot, să se bulucească; 

 d. – nu staţionează pe coridoare decât pe vreme nefavorabilă; 

 e. – menţine curăţenia în clasă, pe coridoare şi scări, în curtea betonată, pe spaţiile 

verzi; 
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 f. – depune resturile de mâncare, ambalajele, hârtiile şi celelalte deşeuri recuperabile 

în coşurile de gunoi/tomberoanele cu acea destinaţie (selectiv); 

 g. – foloseşte în mod civilizat instalaţiile sanitare; 

 h. – evită jocurile şi acţiunile primejdioase pentru integritatea sa fizică sau a celor din 

jur; 

 i. – evită jocurile şi acţiunile care produc pagube avutului şcolii (deteriorarea 

mobilierului, materialului didactic, elementelor de ambient, a clădirii, a spaţiilor verzi); 

 j. – revine în linişte în clasă, imediat ce sună de intrare. 

 

 

 Art.136  După ultima oră de curs 

 a. – verifică şi aranjează ghiozdanul şi ţinuta; 

 b. – părăseşte neîntârziat clasa, pentru a permite elevilor de serviciu să-şi facă datoria; 

 c. – străbate în linişte coridoarele, scările, curtea şcolii, fără să fugă, să se bulucească, 

fără să facă zgomot; 

 d. – depune în tomberoane, selectiv, deşeurile refolosibile rămase sau întâlnite în 

clasă. 

 

 Art.137 Pe drumul spre casă 

 Deplasarea elevilor la şi de la şcoală se va face în ordine pe drumul cel mai scurt, 

astfel: 

 a. – circulă numai pe partea dreaptă a trotuarului, fără să alerge, fără să strige, fără să 

arunce cu bulgări de zăpadă sau să se dea pe gheaţă, iarna; 

 b. - seara, evită deplasarea prin locuri izolate, insuficient luminate; 

 c. – evită orice fel de discuţie cu persoanele necunoscute; refuză categoric orice fel de 

invitaţie din partea necunoscuţilor, nu se opreşte din mers; în cazurile de insistenţă a acelor 

necunoscuţi, intră în cel mai apropiat magazin şi solicită ajutor salariaţilor acelei unităţi sau 

contactează părinţii/poliţia/dirigintele; 

 d. – traversează strada fără să alerge, doar pe locurile marcate, iar la semafor numai pe 

culoarea verde, după ce s-a asigurat că nu este nici un pericol; 

 e. – salută politicos persoanele cunoscute şi merge direct acasă. 

 Art.138   Elevii sunt obligaţi să informeze prin diriginţi şi învăţători despre orice 

eveniment petrecut în procesul deplasării. 

 

CAPITOLUL XII. Personalul didactic auxiliar şi personalul administrativ  

7.1. Compartimentul secretariat  

Art. 139 (1) Compartimentul secretariat cuprinde posturile de secretar este subordonat 

directorului unității de învățământ și îndeplinește sarcinile stabilite de reglementările legale 

și/sau atribuite, prin fișele postului.  

(2)Secretariatul funcționează în program de lucru cu elevii, părinții, tutorii sau susținătorii 

legali sau alte persoane interesate din afara unității, potrivit unui program de lucru aprobat de 

director, în baza hotărârii Consiliului de administrație. 

 Art. 140 Compartimentul secretariat are următoarele responsabilități: a) asigurarea 

transmiterii informațiilor la nivelul unității de învățământ; b) întocmirea, actualizarea și 

gestionarea bazelor de date de la nivelul unității de învățământ; c) întocmirea, înaintarea spre 

aprobare directorului și transmiterea situațiilor statistice și a celorlalte categorii de 

mailto:contact@scoalageorgetoparceanu.ro
http://www.scoalageorgetoparceanu.ro/


 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE  

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARGEŞ 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ“GEORGE TOPÂRCEANU” MIOVENI 
Str. Părăşti, nr.26, oraș Mioveni, jud. Argeș, cod poștal 115400  

CUI: 12717166, Tel/fax: (+40 248) 260.427  
e-mail: contact@scoalageorgetoparceanu.ro  

web:  www.scoalageorgetoparceanu.ro  

 

40 
 

documente solicitate de către autorități și instituții competente, de către consiliul de 

administrație ori de către directorul unității de învățământ; d) înscrierea 

antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor pe baza dosarelor personale, ținerea, organizarea și 

actualizarea permanentă a evidenței acestora și rezolvarea problemelor privind mișcarea 

antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administrație; e) 

înregistrarea și verificarea dosarelor pentru acordarea burselor sau a altor drepturi care se 

acordă elevilor, potrivit legii; f) rezolvarea problemelor specifice pregătirii și desfășurării 

examenelor și evaluărilor naționale, ale examenelor de admitere și de ocupare a posturilor 

vacante, conform atribuțiilor specificate în fișa postului; g) completarea, verificarea și 

păstrarea în condiții de securitate a documentelor, arhivarea documentelor create și intrate în 

unitatea de învățământ, referitoare la situația școlară a elevilor și a statelor de funcții pentru 

personalul unității; h) procurarea, completarea, eliberarea și evidența actelor de studii și a 

documentelor școlare, în conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul 

juridic al actelor de studii și al documentelor de evidență școlară în învățământul 

preuniversitar”, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale; i) selecționarea, 

evidența și depunerea documentelor școlare la Arhivele Naționale, după expirarea termenelor 

de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat prin ordin al 

ministrului educației naționale; j) păstrarea și aplicarea sigiliului unității școlare, în urma 

împuternicirii, în acest sens, prin decizie emisă de director, pe documentele avizate și 

semnate de persoanele competente; procurarea, deținerea și folosirea sigiliilor se realizează 

în conformitate cu reglementările stabilite prin ordinul ministrului educației naționale; k) 

întocmirea și/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentațiilor; l) asigurarea 

asistenței tehnice pentru emiterea/adoptarea actelor de autoritate, pentru încheierea 

contractelor sau a altor acte juridice care dau naștere, modifică sau sting raporturile juridice 

dintre școală și angajați, părinți sau alte persoane fizice sau juridice; m) întocmirea, la 

solicitarea directorului, a statelor de personal pentru toți angajații unității de învățământ; n) 

întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor de personal ale angajaților unității de 

învățământ; o) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură;  p) gestionarea 

corespondenței unității de învățământ; q) întocmirea și actualizarea procedurilor activităților 

desfășurate la nivelul compartimentului, în conformitate cu prevederile legale; r) păstrarea 

legăturii cu toate compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului școlar, din cadrul 

autorităților administrației publice locale sau din cadrul altor instituții și autorități 

competente în soluționarea problemelor specifice; s) rezolvarea oricăror altor probleme care, 

potrivit actelor normative în vigoare, contractelor colective de muncă aplicabile, hotărârilor 

consiliului de administrație sau deciziilor directorului, sunt stabilite în sarcina sa.  

Art. 141 (1) Secretarul unității de învățământ pune la dispoziția cadrelor didactice 

condica de prezență, fiind responsabil cu siguranța acesteia.  

(2) Secretarul răspunde de integritatea și securitatea cataloagelor. La sfârșitul orelor 

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

verbal, existența tuturor cataloagelor.  

(3) În perioada vacanțelor școlare, cataloagele se păstrează la secretariat.  

(4) În situații speciale, atribuțiile prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi îndeplinite, prin 

delegare de sarcini, și de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul 

unității de învățământ, cu acordul prealabil al personalului solicitat.  

(5) Se interzice condiționarea eliberării adeverințelor, foilor matricole, caracterizărilor 

și a oricăror acte de studii sau documente școlare, de obținerea de beneficii materiale.  
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7.2. Compartimentul financiar  

Art. 142 (1) Compartimentul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul 

unității de învățământ în care sunt realizate: fundamentarea și execuția bugetului, ținerea 

evidenței contabile, întocmirea/transmiterea situațiilor financiare asupra fondurilor și 

patrimoniului unității, precum și celelalte activități prevăzute de legislația în vigoare cu 

privire la finanțarea și contabilitatea instituțiilor.  

(2) Din compartimentul financiar fac parte administratorul financiar și ceilalți angajați 

asimilați funcției prevăzute de legislația în vigoare cu denumirea generică de „contabil” sau 

“contabil șef’.  

(3) Compartimentul financiar este subordonat directorului unității de învățământ.  

Art. 143 Compartimentul financiar are următoarele atribuții și responsabilități 

principale: a) desfășurarea activității financiar-contabile a unității școlare, în conformitate cu 

dispozițiile legale în vigoare; b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului 

patrimoniu al unității de învățământ, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu 

hotărârile consiliului de administrație; c) întocmirea proiectului de buget și a raportului de 

execuție bugetară, conform legislației în vigoare și contractelor colective de muncă 

aplicabile; d) informarea periodică a consiliului de administrație și a consiliului profesoral cu 

privire la execuția bugetară; e) organizarea contabilității veniturilor și cheltuielilor;  f) 

consemnarea în documente justificative a oricărei operații care afectează patrimoniul unității 

de învățământ și înregistrarea în evidența contabilă a documentelor justificative, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare; g) efectuarea inventarierii generale a 

patrimoniului, în situațiile prevăzute de lege și ori de câte ori consiliul de administrație 

consideră necesar; h) întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar-contabil; i) 

îndeplinirea obligațiilor patrimoniale ale unității de învățământ față de bugetul de stat, 

bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local și față de terți; j) implementarea 

procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informatic; k) avizarea, în condițiile 

legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de administrație, respectiv de 

decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau patrimoniul unității; l) asigurarea 

și gestionarea documentelor și a instrumentelor financiare cu regim special; m) întocmirea, 

cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, lichidarea, 

ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, realizând operațiunile prevăzute de normele 

legale în materie; n) exercitarea oricăror atribuții și responsabilități, prevăzute de legislația în 

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

către consiliul de administrație.  

 

7.3. Biblioteca și Centrul de documentare și informare  

Art. 144 (1) Biblioteca școlii și Centrul de documentare și informare funcționează pe 

baza Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de 

documentare și informare, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale. 

 (2) Biblioteca școlară se înființează prin decizia directorului unității de învățământ în 

baza hotărârii consiliului de administrație. Biblioteca școlară se poate reorganiza și integra în 

centrul de documentare și informare, fiind interzisă desființarea acesteia. 

 (3) Centrele de documentare și informare se înființează prin decizia directorului 

Casei Corpului Didactic, pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Educației Naționale, la 

propunerea consiliului de administrație al unității de învățământ cu avizul inspectoratelor 

școlare.  
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(4) Într-un centru de documentare și informare pot activa, în condițiile legii, atât 

profesorul documentarist, cât și bibliotecarul școlar.  

(5) Bibliotecarul școlar și profesorul documentarist sunt angajați în condițiile 

prevăzute de lege și se subordonează directorului unității de învățământ. 

 (6) În conformitate cu prevederile legale, în unitățile de învățământ se asigură accesul 

gratuit al elevilor și al cadrelor didactice la Biblioteca Școlară Virtuală și la Platforma 

școlară de elearning înființată de Ministerul Educației Naționale.  

(7) Platforma școlară de e-learning este utilizată de către unitățile de învățământ, 

pentru a acorda asistență elevilor în timpul sau în afara programului școlar ori pentru cei 

care, nu pot frecventa temporar școala, din motive de sănătate.  

7.4. Personalul nedidactic  

Art. 145 (1) Personalul nedidactic își desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii 

nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale 

contractelor colective de muncă aplicabile.  

(2) Organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice dintr-o 

unitate de învățământ sunt coordonate de director. Consiliul de administrație al unității de 

învățământ aprobă comisiile de concurs și validează rezultatele concursului.  

(3) Angajarea personalului nedidactic în unitățile de învățământ cu personalitate 

juridică se face de către director, cu aprobarea consiliului de administrație, prin încheierea 

contractului individual de muncă.  

Art. 146 (1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de 

administratorul de patrimoniu.  

(2) Programul personalului nedidactic se stabilește de către administratorul de 

patrimoniu potrivit nevoilor unității de învățământ și se aprobă de către directorul/directorul 

adjunct al unității de învățământ.  

(3) Administratorul de patrimoniu stabilește sectoarele de lucru ale personalului de 

îngrijire. în funcție de nevoile unității, directorul poate solicita administratorului de 

patrimoniu schimbarea acestor sectoare.  

(4) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte 

activități decât cele necesare unității de învățământ.  

(5) Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul 

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

limita competențelor, de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unității de 

învățământ, în vederea asigurării securității copiilor/elevilor/personalului din unitate. 

8. Relaţii cu alte instituţii şi cu publicul  

Art.147 Şcoala întreţine relaţii cu autorităţile locale, judeţene, poliţia, biserica şi alte 

instituţii guvernamentale şi nonguvernamentale. Reprezentanţii şcolii în relaţiile cu 

comunitatea locală, organizaţiile guvernamentale şi nonguvernamentale sunt directorii şcolii 

sau profesori desemnaţi.  

 Art.148 Directorul şi directorul adjunct planifică, în 2 săptămâni de la începerea 

anului şcolar, program de audienţe şi relaţii cu publicul.  

Art.149 Cererile, reclamaţiile şi sesizările se înregistrează în registrul de intrări / 

ieşiri. Sesizările şi reclamaţiile se îndosariază într-un dosar special. Reclamaţiile şi sesizările 

anonime nu se iau în consideraţie. Solicitanţii vor primi răspuns în termen de o lună.  
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Capitolul XIII – Dispoziții finale și tranzitorii  

Art. 150 Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond 

destinat derulării examenelor/evaluărilor naționale.  

Art. 151 În unitățile de învățământ, fumatul este interzis, conform prevederilor 

legislației în vigoare.  

Art. 152 În unitățile de învățământ se asigura dreptul fundamental la învățătură și este 

interzisă orice formă de discriminare a preșcolarilor/copiilor/elevilor și a personalului din 

unitate  

Art. 153 La data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice dispoziție contrară 

se abrogă. 

 Art.154 Modificările prezentului regulament se fac cu aprobarea Consiliului 

profesoral şi intră în vigoare în termen de o săptămână de la aprobare, interval în care este 

adus la cunoştinţa celor interesaţi.  

Art. 155 Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament. 

 

ANEXE  

Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar Lista orientativă a comisiilor de lucru care pot funcționa la 

nivelul unității de învățământ  

A. Comisii cu caracter permanent  

• Comisia pentru curriculum 

 • Comisia de evaluare și asigurare a calității  

• Comisia pentru prevenirea și reducerea violenței în mediul școlar 

 • Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar  

• Comisia pentru perfecționare și formare continuă  

• Comitetul de securitate și sănătate în muncă  

• Comisia pentru situații de urgență  

• Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe școală  

• Comisia pentru control managerial intern  

• Comisia de gestionare SIIIR  

• Comisia pentru programe și proiecte educative  

• Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității • 

Comisia internă de evaluare continuă (pentru învățământul special și special integrat)  

B. Comisii cu caracter ocazional  

• Comisia pentru programe de susținere educațională  

• Comisia de inventariere  

• Comisia de recepție bunuri  

• Comisia de casare, de clasare și valorificare a materialelor rezultate  

• Comisiile pentru organizarea examenelor  

• Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor de studii  

• Comisia de cercetare disciplinară  

• Comisia pentru recensământul populației școlare  

• Comisia consiliere, orientare și activități extrașcolare  

• Comisia pentru mentorat  
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Anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar  

Modelul contractului educațional 

Având în vedere prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, ale Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de 

învățământpreuniversitar aprobat prin OMEN nr. ________________ , ale Legii nr.272/2004, 

privindprotecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, Se încheie prezentul: 

CONTRACT EDUCAȚIONAL  

I. Părțile semnatare  

1. (Unitateade învățământ) ____________________, cu sediul 

în_____________________, reprezentatăprindirector,dna/dl. 

_______________________________  

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ________________________ părinte/tutore/susținător 

legal alelevului, cu domiciliul în _______________________________________,  

3. Beneficiarul direct al educației, __________________________________ elev.  

II. Scopul contractului: asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului de 

învățământ prin implicarea și responsabilizarea părților implicate în educația beneficiarilor 

direcți ai educației.  

III. Drepturile părților: drepturile părților semnatare ale prezentului contract sunt cele 

prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de învățământ 

Preuniversitar și în Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ.  

IV. Părțile au cel puțin următoarele obligații: *)  

1. Unitatea de învățământ se obligă: a) să asigure condițiile optime de derulare a 

procesului de învățământ; b) să răspundă de respectarea condițiilor și a exigențelor privind 

normele de igienă școlară, de protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra 

incendiilor în unitatea de învățământ; c) să ia măsuri pentru aplicarea de sancțiuni pentru 

abaterile disciplinare săvârșite de personalul unității de învățământ, în limita prevederilor 

legale în vigoare; d) să ia măsuri pentru aplicarea de sancțiuni pentru abaterile disciplinare 

săvârșite de elevi, în limita prevederilor legale în vigoare; e) personalul din învățământ 

trebuie să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile educaționale pe care le 

transmite elevilor și un comportament responsabil; f) personalul din învățământ are obligația 

să sesizeze, la nevoie, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, 

direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu aspecte care 

afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică a elevului/copilului; g) personalul din 

învățământ trebuie să dovedească respect și considerație în relațiile cu elevii și cu 

părinții/reprezentanții legali ai acestora;  h) personalului din învățământ îi este interzis să 

desfășoare acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și 

familială a acestuia; i) personalului din învățământ îi este interzis să aplice pedepse corporale, 

precum și să agreseze verbal sau fizic elevii și/sau colegii. j) se interzice personalului didactic 

să condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea prestației didactice la clasă de obținerea 

oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părinții/aparținătorii/reprezentanții legali ai 

acestora. k) sunt interzise activitățile care încalcă normele de moralitate și orice activități care 

pot pune în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a copiilor și a tinerilor, respectiv 

a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum și activitățile de natură politică 

și prozelitismul religios . 
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2. Beneficiarul indirect - părintele/tutorele/susținătorul legal al copilului/elevului are 

următoarele obligații: a) obligația de a asigura frecvența școlară a elevului în învățământul 

obligatoriu și de a lua măsuri pentru școlarizarea elevului, până la finalizarea studiilor; b) la 

înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, părintele/tutorele/susținătorul legal are 

obligația de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menținerii unui climat 

sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalți 

elevi/preșcolari din colectivitate/ unitatea de învățământ; c) părintele/tutorele/susținătorul 

legal al elevului are obligația ca, cel puțin o dată pe lună, să ia legătura cu 

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

pentru învățământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția copilului/ elevului; 

d) părintele/tutorele/susținătorul legal al elevului răspunde material pentru distrugerile 

bunurilor din patrimoniul școlii, cauzate de elev; e) să respecte prevederile regulamentului de 

organizare și funcționare al unității de învățământ; f) părintelui/tutorelui/susținătorului legal îi 

sunt interzise agresarea fizică, psihică, verbală a personalului unității de învățământ. 3. 

Beneficiarul direct are următoarele obligații: a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de 

studiu, de a dobândi competențele și de a-și însuși cunoștințele prevăzute de programele 

școlare; b) de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educației din 

învățământul de stat, particular și confesional autorizat/acreditat cu frecvență; c) de a se 

prezenta la cursuri și la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de 

învățământ, în cazul elevilor din învățământul obligatoriu, înscriși la cursuri cu frecvență 

redusă; d) de a avea un comportament civilizat și o ținută decentă, atât în unitatea de 

învățământ, cât și în afara ei; e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare al 

unității de învățământ, regulile de circulație, normele de securitate și de sănătate în muncă, de 

prevenire și de stingere a incendiilor, normele de protecție a mediului; f) de a nu distruge 

documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din 

portofoliu educațional etc.;  g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unității de 

învățământ (materiale didactice și mijloace de învățământ, cărți de la biblioteca școlii, 

mobilier școlar, mobilier sanitar, spații de învățământ etc.); h) de a nu aduce sau difuza, în 

unitatea de învățământ, materiale care, prin conținutul lor, atentează la independența, 

suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența și intoleranța; i) de a nu 

organiza/participa la acțiuni de protest, care afectează desfășurarea activității de învățământ 

sau care afectează participarea la programul școlar; j) de a nu deține/consuma/comercializa, 

în perimetrul unității de învățământ și în afara acestuia, droguri, substanțe etnobotanice, 

băuturi alcoolice, țigări; k) de a nu introduce și/sau face uz în perimetrul unității de 

învățământ orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice cum ar fi muniție, petarde, 

pocnitori, brichete etc., precum și sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, 

prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a beneficiarilor direcți ai educației și 

a personalului unității de învățământ; l) de a nu poseda și/sau difuza materiale care au un 

caracter obscen sau pornografic; m) de a nu aduce jigniri și de a nu manifesta agresivitate în 

limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul unității de învățământ sau de a 

leza în orice mod imaginea publică a acestora; n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de 

violență în unitate și în afara ei; o) de a nu părăsi incinta școlii în timpul pauzelor sau după 

începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau a 

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

V. Durata contractului: prezentul contract se încheie, de regulă, pe durata unui nivel 

de învățământ.  
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VI. Alte clauze: vor fi înscrise prevederi legale, conform Legii Educației Naționale nr. 

1/2011, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentului de Organizare și 

Funcționare a Unităților de învățământ Preuniversitar, cu modificările și completările 

ulterioare, ale Legii nr.272/ 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. 

Încheiat azi, ____________________ , în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

Am luat la cunoștință,  

Unitatea școlară,  

Beneficiar indirect*)  

Beneficiar direct, elevul, (în vârstă de cel puțin 14 ani)  

 

 

 Anexa nr 3 la Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar  

Procedura generală de intervenție la nivelul unității de învățământ în situații de violență 

În cazul unei forme ușoare a violentei școlare:  

1. dacă sancțiunea nu e prevăzută în Regulamentul de organizare și funcționare al unității de 

învățământ - 

-  Este sesizată comisia de violență și conducerea școlii (dacă este cazul)  

- Se realizează o anchetă detaliată  

- Este luată o decizie privind aplicarea sau nu a unei sancțiuni  

- Se stabilesc măsuri de asistență pentru victimă/agresor  

2. dacă sancțiunea este prevăzută în Regulamentul de organizare și funcționare al unității de 

învățământ : 

- Se convoacă Consiliul clasei (se analizează cazul, se propune și se stabilește o sancțiune)  

- Se sancționează elevul  

• învățător/institutor/profesor învățământ primar/diriginte  

- Aplică sancțiunea  

-  Informează părinții, tutorii sau susținătorii legali 

 - Recomandă măsuri de asistență pentru victimă și agresor  

- Monitorizează intervențiile, colaborând cu părinții și psihologul școlar  

3. În cazul unei forme grave de violență școlară:  

• Dirigintele  

– anunță conducerea unității de învățământ  

- Sesizează Autoritățile competente (Jandarmeria/Poliția deProximitate/DGASPC etc.)  

- Sesizează părinții, tutorii sau susținătorii legali 

 – Informează inspectoratul școlar (consilierul de imagine), în raport cu gravitatea faptei  

- Înștiințează Comisia de violență  

• Comisia de violență: 

-  realizează o anchetă detaliată  

-  propune măsuri specifice  

- convoacă Consiliul clasei  

-Se stabilește/propune sancțiunea  

• Dirigintele 

- Aplică sancțiunea conform Regulamentului de organizare și funcționare al unității de 

învățământ  
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- Completează Fișa de înregistrare a cazului de violență și o transmite persoanei desemnate de 

Comisia de violență să centralizeze fișele și să le înregistreze în baza de date  

• Psihologul școlar: 

- realizează consilierea psihologică pentru victimă/aggressor 

 • Dirigintele și psihologul școlar: 

- colaborează cu familia elevului  

- monitorizează cazul 

 • Comisia de violență se asigură că fenomenul de violență a fost înregistrat, că măsurile de 

intervenție au  fost puse în aplicare și urmărește impactul acestora asupra actorilor implicați 

în cazul de violență respectiv.  

 

 Anexa nr 4 la Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar  

Procedura generală de intervenție la nivelul unității de învățământ în situații de violentă 

ce necesită intervenția poliției/jandarmeriei/ poliției locale/ambulanței 

 Incinta unității de învățământ reprezintă toată zona școlii, incluzând sălile de 

clasă, cancelarie, coridoare, terenul de sport, anexele, curtea școlii, etc. Proximitatea 

unităților de învățământ este reprezentată de suprafața de teren situată în afara curții unității, 

precum arterele rutiere, căile de acces către unitatea de învățământ, spațiile verzi din jurul 

școlii, alte spații publice situate în apropierea acesteia.  

• Dacă violența exercitată constă într-un incident de agresiune simplă și a fost 

cauzatoare doar de vătămări corporale ușoare (lovire ușoară cu palma ori cu dosul palmei), 

autorul fiind elev cu vârsta sub 14 ani, școala poate reacționa prioritar pentru sancționarea 

acestui comportament și poate informa ulterior polițistul de proximitate pentru aplanarea unei 

stări conflictuale între părinții victimei și cei ai agresorului.  

• Dacă este vorba despre mai mult decât exercitarea unei violențe corporale ușoare 

(lovirea repetată de intensitate medie a victimei, atunci poliția/jandarmeria trebuie sesizată 

odată cu intervenția echipajului unei ambulanțe, prin apelul telefonic de urgență la 112.) 

 • În toate cazurile de lovire sau alte violențe exercitate împotriva unui elev, 

conducerea școlii trebuie să informeze părinții victimei și instituțiile de aplicare a legii. Cei 

ce vor desfășura astfel de activități sunt cadrele didactice, personalul auxiliar și personalul 

care asigură securitatea/paznicii unității școlare, care se autosesizează sau sunt sesizați de 

izbucnirea sau derularea unui act de violență. Monitorizarea (activitățile derulate), intervenție 

Atunci când un salariat al unității de învățământ este sesizat sau se autosesizează despre 

existența unui eveniment de violență în unitatea de învățământ sau în proximitatea acesteia, 

trebuie să respecte următoarele reguli procedurale, în funcție de eveniment: 

 A. Pentru tipurile de violență, care cad sub incidența codurilor de la 1.10 la 1.14, 

2.3, 3.3., de la 4.2 la 4.4 și 4.6 din Nomenclatorul actelor de violență în școală, cadrul 

didactic/cadrul didactic auxiliar/personal de pază ce a fost sesizat sau s-a autosesizat de 

producerea unui eveniment, va proceda astfel:  

- se deplasează de urgență (dacă nu se află deja) la locul unde se desfășoară actul de 

violență respectivă; ajuns la locul evenimentului, acesta va efectua o scurtă analiză a actului 

de violență și va comunica imediat conducerii unității de învățământ despre cele constatate; 

se informează dacă sunt victime ce necesită îngrijiri medicale;  
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- dacă sunt victime care necesită îngrijiri medicale, sună la numărul de urgență 112 și 

solicită o ambulanță;  

- directorul unității de învățământ va informa de urgență reprezentanții 

inspectoratuluișcolar;  

- în cazul în care printre agresori sunt persoane violente, persoanele care au sunat la 

112 vor solicita sprijin din partea personalul care asigură securitatea/paznicului școlii pentru a 

preveni  o eventuală degenerare a evenimentului și vor solicita, de urgență, sprijinul poliției, 

jandarmeriei, poliției locale;  

- până la sosirea echipajului de poliție/jandarmerie/poliție locală sau ambulanță, după 

caz, se vor lua măsuri de asigurare a primului ajutor victimelor, solicitând sprijinul cadrului 

medical din cadrul școlii (dacă există), conducerii școlii, cadrelor didactice, consilierului 

școlar, personalului de pază, după care vor lua măsuri pentru transportarea 

victimei/victimelor la cea mai apropiată unitate medicală de urgență;  

- vor fi îndepărtați elevii care nu sunt implicați în eveniment și care, prin zgomote, 

gesturi, îndemnuri, pot instiga sau amplifica dezordinea creată. în acest scop, se va folosi un 

ton autoritar, fără a adresa cuvinte jignitoare sau amenințări, având în vedere vârsta și 

comportamentul elevilor. Pe cât posibil, vor fi reținute date despre agresor/agresori pentru 

identificarea lor ulterioară, în cazul în care aceștia ar reuși să fugă și nu ar fi cunoscuți de 

elevi; pe cât posibil, autorii faptei vor fi izolați, conducându-i într-o încăpere din incinta 

unității de învățământ;  

- la sosirea ambulanței, dacă este cazul, se vor da toate detaliile despre victimă și 

modul cum s-a întâmplat actul de violență; 

- pe cât posibil, se vor lua măsuri de protejare a locului producerii infracțiunii;  

- la sosirea echipajului poliției/jandarmeriei/poliției locale se vor oferi toate datele 

necesare în vederea identificării elevilor/sau a altor persoane implicate în comiterea faptei, 

precum și cauza/motivul incidentului (dacă se cunosc), măsurile preliminare luate de școală 

pentru soluționarea evenimentului semnalat (în caz de agresiuni fizice - dacă a fost anunțat 

serviciul de ambulanță sau în caz de incendiu dacă au fost informați pompierii);  

-părinții elevilor minori implicați, atât ca victimă, cât și ca autor în incident vor fi 

solicitați să se prezinte de urgență la sediul școlii; echipa de cercetare sosită la fața locului, 

îndeosebi polițistul de investigații criminale, va fi pus la curent cu toate datele și informațiile 

cu privire la participanții la comiterea actului de violență, victime și martori, precum și 

activitățile și măsurile luate din momentul sosirii la locul faptei. 

 B. Pentru tipurile de violență care cad sub incidența codurilor de la 

1.2,1.3,1.5,1.6, 2.5, 2.4, 3.2, 34, 3.5, din Nomenclatorul actelor de violență în școală, 

cadrul didactic/auxiliar ce a fost sesizat sau s-a autosesizat de producerea unui 

eveniment, va proceda astfel: 

-  după luarea la cunoștință și, după caz, constatarea faptei și a gravității ei, aceasta se 

aduce la cunoștința profesorului de serviciu, conducerii unității școlare, administratorului (în 

cazul distrugerii de bunuri ale școlii), profesorului diriginte etc.;  

- în cazul în care fapta presupune introducerea de arme albe sau de foc se solicită 

sprijinul personalul care asigură securitatea/paznicului sau a altor cadre didactice, și se sună 

la numărul de telefon 112, încercându-se izolarea și reținerea persoanei în cauză;  

- în cazul în care aceasta reușește să scape, se rețin cât mai multe date despre 

posesorul armei, în vederea informării echipajelor de poliție/jandarmeriei sau, după caz, 
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polițistului de proximitate ce vor interveni la solicitare; dacă este elev al școlii, se anunță și 

părinții acestuia; 

-  în cazul în care fapta semnalată constă în furtul unui bun, distrugerea de bunuri 

(care se manifestă prin violență agresivă continuă), se procedează ca mai sus.  

 Anexa nr 5 la Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar Nomenclatorul actelor de violență Categorie Tip COD  

1. Atac la persoană .  

- Violarea secretului corespondenței (accesarea fără consimțământul persoanei a 

calculatorului, telefonului mobil etc.) 1.1.  

- Discriminare și instigare la discriminare 1.2.  

- Insulte grave, repetate 1.3.  

-  Amenințări repetate 1.4.  

-  Șantaj 1.5.  

-  Înșelăciune 1.6.  

-  Instigare la violență 1.7.  

- Violențe fizice ușoare, Iară arme (lovire) 1.8.  

-  Lăsarea fără ajutor sau lăsarea fără ajutor prin omisiune de înștiințare 1.9.  

- Fapte privitoare la viața sexuală (violul, actul sexual cu un minor, perversiunea 

sexuală, corupția sexuală, seducția, hărțuire sexuală) 1.10.  

-  Violență fizică gravă fără arme (vătămare corporală gravă) 1.11.  

-  Violență fizică cu arme albe 1.12.  

-  Violență fizică cu arme de foc 1.13.  

-  Omor sau tentativă de omor 1.14. 

2  Atentat la securitatea unității școlare  

-  Introducerea unor persoane străine în incinta școlii 2.1.  

-  Alarmă falsă 2.2.  

- Incendiere și tentativă de incendiere 2.3.  

-  Introducere sau port armă albă în spațiul școlar 2.4.  

-  Introducere sau port armă de foc în spațiul școlar 2.5.  

3.  Atentat la bunuri  

-  Însușirea bunului găsit 3.1.  

-  Furt și tentativă de furt 3.2. 

-  Tâlhărie 3.3.  

-  Distrugerea bunurilor unor persoane 3.4.  

-  Distrugerea bunurilor școlii 3.5.  

4. Alte fapte de violență sau atentate la securitate în spațiul școlar  

-  Consum de alcool 4.1  

-  Consum de stupefiante sau alte substanțe interzise 4.2.  

-  Trafic cu stupefiante sau alte substanțe interzise 4.3.  

-  Automutilare 4.4.  

-  Determinarea sau înlesnirea sinuciderii 4.5.  

-  Suicid sau tentativă de suicid 4.6.  

-  Alte tipuri de violență 4.7. 

   

    D I R E C T O R, 

     Prof. Mihaela Cochinescu                   
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