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CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1.  Prezentul regulament, cuprinde norme referitoare la organizarea şi funcţionarea 

procesului de învăţământ în unitatea noastră şcolară, în conformitate  cu Legea 

învăţământului nr. 1/2011Legea Educa�iei Na�ionale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, �I cu Regulamentul de organizare �I func�ionare a unită�ilor de 

învă�ământ preuniversitar.

Art.2 Respectarea regulamentului intern este obligatorie pentru tot personalul salariat al 

unităţii de învăţământ, pentru elevii şi părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.

Art.3.  În incinta unităţilor  sunt interzise, potrivit legii, crearea şi funcţionarea oricăror 

formaţiuni politice, organizarea şi/sau desfăşurarea activităţilor de propagandă politică şi 

prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele convieţuirii sociale, care 

pun în pericol sănătatea fizică, psihică a elevilor, a personalului didactic şi nedidactic.



CAPITOLUL II

ORGANIZAREA 

Art.4. (1) Unitatea  organizează cursuri de zi . Planul de şcolarizare se aprobă, potrivit 

Legii 1/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către Ministerul 

Educaţiei Na�ionale.

(2) Unitatea  şcolarizează, cu prioritate, in limita planului de şcolarizare aprobat, elevii care 

au domiciliul in aria de cuprindere. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din 

partea părintelui / tutorelui legal.

(3) Unitatea , cu sprijinul autorităţilor locale şi al serviciului de evidentă a populaţiei, are

obligaţia de a face, anual, recensământul copiilor de 6 / 7 ani din zona arondată.

(4) Învăţământul primar funcţionează,  în programul de dimineaţă.

(5) În învăţământul primar, ora de curs este de 45 de minute cu o pauză de 5 minute după 

fiecare oră şi o pauză de 15 de minute după cea de-a doua oră de curs.

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

pauză de 10 minute după fiecare oră.



CAPITOLUL III

CONSILIUL PROFESORAL

I.ORGANIZARE

Art.5. (1) Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare şi 

de instruire practică, cu norma de bază în unitatea de învăţământ respectivă, titular şi 

suplinitor şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ..

(2) La şedinţele consiliului profesoral, directorul poate invita, reprezentanţi legitimi ai 

părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor locale si ai partenerilor sociali.

(3) Consiliul profesoral se întruneşte de regulă, o dată pe lună. Directorul poate hotărî 

întrunirea consiliului profesoral de câte ori consideră necesar.

(4) Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice 

(5) Secretarul consiliului profesoral, numit de director,  redactează lizibil şi inteligibil 

procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral, ce trebuie semnate de toţi membrii 

şi invitaţii.

II. ATRIBUŢII

Art.6. Consiliul profesoral are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ şi are 

următoarele atribuţii:

a) dezbate, avizează şi propune spre aprobare, Consiliului de administraţie, planul de 

dezvoltare a şcolii;

b) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de 

activitate precum şi eventuale completări sau modificări ale acestora ;

c) alege cadrele didactice, care fac parte din Consiliul de administraţie şi actualizează, 

dacă este cazul, componenţa acestuia;

d) validează notele la purtare mai mici de 7, precum si calificativele la purtare mai mici de 

„bine”, pentru clasele I-IV;

e) valideaza oferta de discipline opţionale pentru anul şcolar în curs;

f) avizează proiectul planului de şcolarizare;

g) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului de instruire practică şi de 

predare, care solicită acordarea salariului de merit, a gradaţiei de merit sau a altor distincţii 

şi premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activităţii desfăşurate;

h) dezbate şi avizează regulamentul intern al unităţii.



CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

I. ORGANIZARE

Art.7. (1) Consiliul de administraţie are rol de decizie în domeniul organizatoric şi 

administrativ.

Art.8 (1)Consiliul de administraţie al unităţii este format din:

- director 

- director adjunct

- 2 cadre didactice

- preşedintele consiliului reprezentativ al părinţilor

- reprezentant părin�i

- persoană desemnată de Primăria sectorului 5

- 2 persoane desemnate din partea Consiliului local sector 5.

(2) Liderul sindical participă la şedinţe, fără drept de vot, cu statut de observator.

(3)Membrii consiliului coordonează şi răspund de domenii de activitate, pe baza delegării 

de sarcini stabilite de preşedintele consiliului, prin decizie.

În prima şedinţă alege pre�edintele �i se va stabili graficul şi tematica şedinţelor.

II. ATRIBUŢII

Art.9.

a) aprobă planul de dezvoltare a şcolii, după dezbaterea şi avizarea sa in consiliul 

profesoral;

b) aprobă regulamentul intern al unităţii de învăţământ.

c) elaborează, prin consultare cu sindicatele, fişele şi criteriile de evaluare specifice 

unităţii, pentru personalul nedidactic, în vederea acordării calificativelor anuale, primelor 

lunare şi salariilor de merit;

d) acorda calificative anuale pentru întregul personal salariat 

e) aprobă, la propunerea directorului, acordarea salariului de merit pentru toate categoriile 

de salariaţi din unitatea de învăţământ. Pentru personalul didactic de predare şi de 

instruire practică, aprobarea se acordă pe baza aprecierilor sintetice ale consiliului 

profesoral şi cu respectarea metodologiei specifice;

f) stabileşte acordarea premiilor lunare pentru personalul unităţii de învăţământ;

g) stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor de lucru din unitatea de învăţământ;

h) hotărăşte strategia de realizare şi gestionare a resurselor financiare extrabugetare.

i) avizeaza proiectele de plan anual de scolarizare, de state de functii si de buget ale şcolii



j) valideaza raportul anual privind asigurarea calitatii in educatie si promoveaza masuri 

ameliorative, conform normelor legale in vigoare

CATEDRELE/COMISIILE METODICE

I. ORGANIZARE

Art.10. (1) În cadrul unităţii, catedrele/comisiile metodice se constituie pe arii curriculare, la 

începutul anului şcolar.

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

Se alege la începutul anului şcolar un responsabil pentru fiecare arie curriculară. La 

învăţământul primar se alege un singur responabil pentru întregul ciclu şi un îndrumător 

pentru fiecare an de studiu.

Art.11. Catedrele metodice au rolul de a coordona întreaga activitate desfăşurată de 

personalul didactic în domeniu respectiv.

II. ATRIBUŢII

Art.12. Catedrele /comisiile metodice au următoarele atribuţii:

a) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale ca şi propuneri pentru oferta 

educaţională a unităţii şi strategia acesteia;

b) orientează selecţia manualelor alternative ce vor fi folosite într-un interval şcolar

c) elaborează instrumentele de evaluare şi notare şi analizează performanţele şcolare ale 

elevilor;

d) monitorizează ritmul de parcurgere a programei la fiecare clasă şi modul în care se 

realizează evaluarea elevilor;

e) organizează şi răspunde de desfăşurarea recapitulărilor finale;

f) organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi concursuri 

şcolare;

g) şeful de catedră / comisie metodică stabileşte atribuţiile fiecărui membru al 

catedrei/comisiei metodice;

h) şeful de catedră / comisie metodică evaluează activitatea fiecărui membru al 

catedrei/comisiei metodice şi propune consiliului de administraţie calificativele anuale ale 

acestora, în baza unui raport bine documentat;

i) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare – acţiune specifice unităţii de 

învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.;

j) elaborează informări semestriale şi la cererea directorului, asupra activităţii 

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



k) implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice.

Art.13. (1) Şeful catedrei/comisiei metodice răspunde în faţa directorului şi a inspectorului 

de specialitate de activitatea profesională a membrilor acesteia.

(2) Şeful catedrei/comisiei metodice are obligaţia de a participa la toate acţiunile iniţiate de 

director şi de a efectua asistenţe la orele de curs, în special la profesorii stagiari, la cei nou 

veniţi, sau la cei în activitatea cărora se constată disfuncţii în procesul de predare-învăţare 

sau în relaţia profesor-elev.

(3) Şedinţele catedrei/comisiei metodice se ţin lunar, după o tematică aprobată de 

directorul unităţii sau ori de câte ori directorul sau membrii catedrei/comisiei consideră că 

este necesar.



CONSILIUL PENTRU CURRICULUM

Art.14. Totalitatea şefilor de catedre metodice formează Consiliul pentru curriculum care 

urmăreşte direcţiile principale ale activităţii didactice.

Art.15. Consiliul petnru curriculum stabileşte:

a). norme de respectare a metodologiei de aplicare a planurilor cadru şi a programelor 

şcolare;

b). oferta educaţională a şcolii şi strategia promoţională;

c). criterii de clasificare a opţiunilor elevilor;

d). metodologia de aplicare a activităţilor de consiliere şi orientare;

e). strategia pregătirii desfăşurării examenelor şi concursurilor;

f). programul activităţilor extracurriculare;

g). programul de evaluare a activităţii didactice semestriale şi anuale;

h). consiliul se întruneşte de câte ori preşedintele consiliului sau directorul şcolii socoteşte 

necesar.



CONSILIUL CLASEI

I. ORGANIZARE

Art.16. (1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare şi 

de instruire practică care predă la clasa respectivă, din  un părinte delegat al comitetului 

de părinţi al clasei şi din liderul elevilor clasei respective, începând cu ciclul gimnazial.

(2) Preşedintele consiliului clasei este învăţătorul/dirigintele.

Art.17. Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase având ca 

principale obiective:

a) armonizarea cerinţelor educative ale personalului didactic de predare şi instruire 

practică cu solicitările elevilor şi părinţilor;

b) evaluarea progresului şcolar al elevului;

c) stimularea elevilor cu un ritm lent de învăţare;

d) organizarea de activităţi suplimentare cu elevii capabili de performanţe şcolare.

II ATRIBUŢII

Art.18. Consiliul clasei are următoarele atribuţii:

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

b) analizează volumul temelor pentru acasă şi ia măsuri de corelare a acestora între 

diferitele discipline;

c) stabileşte măsuri de asistenţă educaţională atât pentru elevii cu probleme de învăţare 

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

d) propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de comportarea 

acestora în unitatea de învăţământ şi în afara acesteia şi propune consiliului profesoral 

validarea mediilor mai mici de 7,00;

e) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;

f) propune, după caz, dirigintelui, directorului, consiliului profesoral, sancţiunile disciplinare 

prevăzute pentru elevi de prezentul regulament şi de R.O.F.U.I.P.;



ÎNVĂŢĂTORI/DIRIGINŢI

Art.19. (1) Coordonarea activităţii claselor de elevi se realizează prin învăţători/diriginţi 

numiţi de directorul unităţii de învăţământ dintre cadrele didactice de predare şi de instruire 

practică de prestigiu şi cu experienţă, care predau la clasa respectivă.

(2) Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit de director cu 

această responsabilitate.

(3) Învăţătorul/dirigintele îşi proiectează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor 

prevăzute de planul anual al unităţii de învăţământ şi în acord cu particularităţile 

educaţionale ale clasei respective.

(4) Învăţătorul/dirigintele întocmeşte, după consultarea profesorilor clasei, a părinţilor şi a 

elevilor, planificarea semestrială şi anuală care va cuprinde componentele activităţii 

educative, în acord cu problemele specifice ale colectivului de elevi, precum şi cu 

programa elaborată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Art.20. Învăţătorul/dirigintele are următoarele atribuţii:

a) coordonează activitatea consiliului clasei;

b) numeşte, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; repartizează sarcini şi 

organizează împreună cu acesta colectivul de elevi al clasei;

c) colaborează cu toţi profesorii clasei şi, după caz, cu consilierul şcolar în vederea 

armonizării influenţelor educative şi pentru a asigura coeziunea clasei de elevi;

d) preia, pe bază de proces-verbal, sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea elevii 

cărora le este diriginte şi răspunde de păstrarea şi modernizarea acesteia;

e) prezintă elevilor şi părinţilor, prevederile prezentului regulament 

f) organizează, împreună cu consilierul şcolar, acţiuni de orientare şcolară şi profesională;

g) informează elevii din clasele terminale şi pe părinţii acestora cu privire la prevederile 

referitoare la testările naţionale, , la admiterea în licee, în şcolile de arte şi meserii,;

h) urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor unor elevi şi informeaza 

familia elevului, saptamanal;

i) motivează absenţele elevilor pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al şcolii 

sau, după caz, eliberate de medicul de familie, precum şi în baza cererilor personale, 

motivate, ale părinţilor acestora, aprobate de director;



j) analizează periodic situaţia la învăţătură a elevilor, monitorizează îndeplinirea 

îndatoririlor şcolare de către toţi elevii, iniţiază cu consiliul clasei programe de consultaţii 

cu părinţii;

k) sprijină organizarea şi desfăşurarea activităţilor elevilor în afara clasei şi a unităţii de 

învăţământ;

l) informează, în scris, familiile elevilor în legătură cu situaţiile de corigenţă, sancţionări 

disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;

m) stabileşte, împreună cu consiliul clasei, nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă în 

scris consiliului profesoral propunerile de notare mai mici de 7,00 pentru elevii care au 

săvârşit abateri grave ;

n) felicită, în scris, părinţii sau tutorii elevilor pentru rezultatele excepţionale obţinute de 

copiii lor la învăţătură sau în cadrul activităţilor extraşcolare; înmânează elevilor diplome şi 

premii la festivitatea fiecărui sfârşit de an şcolar;

o) organizează întâlniri şi discuţii cu părinţii, se consulta cu acestia in legatura cu cauzele 

si masurile care vizeaza progresul scolar care se pot desfăşura pe grupe, individuale sau 

în plen şi-i informează pe aceştia despre potenţialele situaţii de corigenţe, de amânare a 

încheierii situaţiei şcolare şi de aplicare a unor sancţiuni

disciplinare,

p) propune consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse elevilor, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare;

q) aplică, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile elevilor prevăzute în prezentul

regulament;

r) recomandă directorului, spre aprobare, participarea organizată a elevilor la activităţi în 

cluburi şi asociaţii sportive, cultural-artistice şi ştiinţifice, în afara unităţii de învăţământ;

s) completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea 

fizică a acestuia;

t) calculează media generală semestrială şi anuală a fiecărui elev, stabileşte clasificarea 

elevilor la sfârşitul anului şcolar, propune acordarea premiilor, recompenselor şi distincţiilor 

potrivit prevederilor prezentului regulament; consemnează în carnetele de elev mediile 

semestriale şi anuale.

u) proiectează, organizează şi desfăşoară activităţi educative, de consiliere şi de orientare 

şcolară şi profesională în funcţie de particularităţile colectivului de elevi;

v) prezintă, spre validare, consiliului profesoral, raportul scris asupra situaţiei şcolare şi

comportamentale a elevilor la sfârşitul semestrului/anului şcolar.



CAPITOLUL IV

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

I. ORGANIZARE

Art. 21. În baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, unitatea 

şcolară elaboreaza si adopta propria strategie si propriul regulament de functionare a 

comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii.

Art. 22. (1) Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii este formata din 3-9 membri. 

Conducerea ei operativa este asigurată de conducătorul organizaţiei şi este compusă din 

reprezentanţă ai corpului profesoral, ai părinţilor şi ai consiliului local.

II. ATRIBUŢII

Art.23. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii are urmatoarele atributii:

a) elaboreaza si coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare 

a calitatii, aprobate de conducerea unitatii scolare, conform domeniilor si criteriilor 

prevazute de legislaţia în vigoare;

b) elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in unitatea 

scolara respectiva. Raportul este adus la cunostinta tuturor beneficiarilor, prin afisare sau 

publicare si este pus la dispozitia evaluatorului extern.

c) elaboreaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei;

d) coopereaza cu agentia romana specializata pentru asigurarea calitatii, cu alte agentii si 

organisme abilitate sau institutii similare din tara ori din strainatate, potrivit legii.



CAPITOLUL V

PĂRINŢII

Art.24. (1) Părinţii/ tutorii legali au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea , în

vederea realizării obiectivelor educaţionale.

(2) Părinţii/ tutorii legali au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu

învăţătorul/dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor şi au obligaţia să asigure 

frecvenţa şcolară a elevului.

COMITETUL DE PĂRINŢI AL CLASEI

I. ORGANIZARE

Art.25. (1) Comitetul de părinţi al clasei se alege în fiecare an în adunarea generală a 

părinţilor elevilor clasei, convocată de învăţător/ diriginte care prezidează şedinţa.

(2) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi al clasei are loc în 

primele 30 zile de la începerea cursurilor anului şcolar.

(3) Comitetul de părinţi al clasei se compune din trei membri. Aceştia au următoarele 

funcţii: preşedinte, doi membri.

II. ATRIBUŢII

Art.26. Comitetul de părinţi are următoarele atribuţii:

a) ajută învăţătorii/diriginţii în activitatea de cuprindere în învăţământul obligatoriu a tuturor 

copiilor de vârstă şcolară şi de îmbunătăţire a frecvenţei acestora;

b)sprijină dirigintele/învăţătorul în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare;

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

programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din 

şcoală.

d) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi dirigintele/învăţătorul în întreţinerea, 

dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ.

Art.27. (1) Comitetul de părinţi ţine legătura cu unitatea de învăţământ, prin dirigintele/ 

învăţătorul clasei.

(2) Comitetul de părinţi poate propune, în adunarea generală, dacă se consideră necesar, 

o sumă minimă prin care părinţii elevilor clasei să contribuie la întreţinerea, dezvoltarea şi 

modernizarea bazei materiale a clasei sau a unităţii de învăţământ.

(3) Contribuţia prevăzută la alin. (2) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu  

limitează , în nici un caz, exercitarea de către elevi a drepturilor prevăzute de prezentul 



regulament şi de prevederile legale în vigoare. Informarea celor implicaţi referitor la 

conţinutul acestui articol, este obligatorie.

(4) Contribuţia prevăzută la alin. (2) se colectează şi se administrează numai de către 

comitetul de părinţi, fără implicarea cadrelor didactice.

(5) Este interzisă implicarea elevilor în strângerea fondurilor.

(6) Dirigintelui/învăţătorului îi este interzis să opereze cu aceste fonduri.

(7) Sponsorizarea clasei sau a unităţii de învăţământ nu atrage după sine drepturi în plus 

pentru anumiţi elevi.

CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR / ASOCIAŢIA DE PĂRINŢI

I. ORGANIZARE

Art. 27. La nivelul fiecărei unitati de invatamant funcţionează Consiliul reprezentativ al 

părinţilor.

Art.28. (1) Consiliul reprezentativ al parintilor din unitatea de învăţământ este compus din 

preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase.

(2) Consiliul reprezentativ al parintilor prevăzut la alin. (1) îşi desemnează reprezentanţii 

săi în organismele de conducere ale şcolii.

Art.29. (1) Consiliul reprezentativ al parintilor poate decide constituirea sa în asociaţie cu 

personalitate juridică, conform reglementărilor în vigoare.

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor/ Asociaţia părinţilor se organizează şi funcţionează 

în conformitate cu propriul regulament de ordine interioară / statutul asociatiei.

Art.30. Consiliul reprezentativ al parintilor /Asociatia de parinti are următoarele atribuţii:

a) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei 

materiale;

b) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu ;

c) identifică surse de finaţare extrabugetară şi propune Consiliului de administraţie al 

unităţii la nivelul căreia se constituie, modul de folosire a acestora;

d) sprijină parteneriatele educaţionale dintre unităţile de învăţământ şi instituţiile cu rol 

educativ în plan local;

e) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale;

f) susţine conducerea unităţii şcolare în organizarea şi desfăşurarea consultaţiilor cu 

părinţii, pe teme educaţionale;

Art.31. (1) Comitetele de părinţi ale claselor /Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociatia 

de părinţi pot atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, 

sponsorizări etc., venite din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, 

care vor fi utilizate pentru:



a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi 

sportive;

b) acordarea de premii şi burse elevilor;

c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;

d) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate 

de adunarea generală a părinţilor.

(2) Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri.

(3) Fondurile colectate în condiţiile aliniatului (1) se cheltuiesc numai prin decizia

organizaţiilor părinţilor, din proprie iniţiativă, sau la propunerea directorului.

Art.32. Adunarea generală a asociatiei părinţilor din unitatea de învăţământ stabileşte 

suma de bani care poate să se afle permanent la dispoziţia consiliului reprezentativ al 

părinţilor şi care să fie folosită pentru situaţii urgente, la solicitarea directorului unităţii de 

învăţământ.



REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA

  ŞI ATRIBUŢIILE COMITETELOR DE PĂRINŢI ŞI ALE

     CONSILIULUI REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR

I. Părinţii sunt răspunzători de întreaga activitate a copiilor lor în şcoală şi în afara 

şcolii (pregătire pentru ore, frecvenţă, ţinută, disciplină, etc.). Comitetele de părinţi şi 

Consiliul reprezentativ al părinţilor se organizează şi funcţionează în baza prezentului 

regulament.

II. ORGANIZARE

1. Comitetele de părinţi se constituie în prima şedinţă a părinţilor clasei şi aleg un 

birou format din un preşedinte şi doi membri. Se desemnează de asemenea un censor 

care va verifica activitatea financiară a comitetului de părinţi.

2. Consiliul reprezentativ al părinţilor se constituie în Adunarea generală convocată 

de director la începutul primului semestru al anului şcolar.

3. Consiliul reprezentativ al părinţilor ca organ executive al Adunării generale este 

format din preşedinte,vicepreşedinte, secretar, casier şi trei membri.

4. Adunarea generală allege trei cenzori care verifică activitatea financiară a 

Consiliului reprezentativ al părinţilor.

III. ATRIBUŢII

1. Sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea, dezvoltarea şi 

modernizarea bazei materiale, atât pentru activităţi curriculare cât şi extracurriculare;

2. Sprijină învăţătorii şi diriginţii în activitatea de cuprindere la cursuri a tutror 

copiilor de vârstă şcolară şi de îmbunătăţire a frecvenţei.

3. Sprijină conducerea şcolii în activitatea de consiliere şi orientare socio-

profesională sau de integrare socială a absolvenţilor.

4. Atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, 

susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din 

şcoală.

5. Sprijină şcoala sau clasa în organizarea şi desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii 

şi dezbaterilor pedagogice cu părinţii, pe problemem privind educarea elevilor.



6. Sprijină clasa sau şcoala în organizarea şi desfăşurarea activităţilor 

extracurriculare.

7. Are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea codniţiilor de studio şi recreere din 

şcoală.

IV. ACTIVITATEA FINANCIARĂ

1. Activitatea financiară a comitetelor de părinţi se va desfăşura cu respectarea 

strictă a dispoziţiilor financiar-contabile în vigoare.

2. Comitetele de părinţi şi Cosniliul reprezentativ al părinţilor vor realiza venituri prin 

contribuţii proprii, din donaţii şi sponsorizări din partea unor persoane fizice sau juridice din 

ţară şi străinătate şi prin organizarea în colaborare cu unitatea, a unor manifestări cultural-

artistice, sportive, turistice, etc.

3. Veniturile realizate se utilizează conform hotărârii comitetului de părinţi sau 

consiliului reprezentativ al părinţilor pentru:

a. modernizarea şi întreţinerea patrimoniului de învăţământ;

b. acordarea de premii elevilor care s-au distins la concursurile internaţionale şi 

naţionale pe discipline de studio, sportive sau artistice, sau celor care au avut o atitudine 

civică deosebită;

c. organizarea de tabere şi excursii pentru elevii cu rezultate de excepţie la 

învăţătură, la activităţi sportive sau artistice sau pentru cei care provin din familii cu venituri 

modeste;

d. sprijinirea financiară a unor activităţi extracurriculare;

e. alte activităţi care privesc bunul mers al şcolii, activităţile extracurriculare, 

educative.

V. DISPOZIŢII FINALE

Prezentul regulament intră în vigoare odată cu aprobarea lui în adunarea gneerală 

de constituire a Consiliului reprezentativ al părinţilor.



CAPITOLUL VI

PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC-AUXILIAR �I NEDIDACTIC

Art.33 Legea 1/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ROFUIP,cu 

modificările şi completările ulterioare reglementează funcţiile, competenţele, 

responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului didactic de predare şi de instruire 

practică şi ale personalului didactic auxiliar.

Art.34 În unitate funcţionează personal didactic de predare şi de instruire practică, 

personal didactic auxiliar şi nedidactic cu calităţi morale, apt din punct de vedere medical, 

capabil să relaţioneze corespunzător cu elevii, părinţii şi colegii.

Art.35(1) Personalul didactic de predare şi de instruire practică din învăţământul 

preuniversitar are drepturile şi obligaţiile prevăzute în Legea 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Personalul didactic are obligaţia să respecte programul şcolii.

Personalul didactic trebuie să aibă o vestimentaţie decentă şi un comportament 

responsabil.

(2) La nivelul unităţii de învăţământ sunt stabilite obligatii specifice prevazute in fisa 

postului aprobate de catre director.

(3) Personalul didactic desfăşoară periodic serviciu pe şcoală şi serviciu pe coridoare.si la 

grupurile sanitare

(4) Atribuţiile profesorului/învăţătorului de serviciu pe şcoală sunt:

a. profesorul sau învăţătorul de serviciu va fi prezent cu cel puţin 30 de minute înainte de 

începerea programului în ziua respectivă;

b. va organiza careul de intrare a elevilor la ora 7.45, 11.45, 12.45;

c. nu va permite accesul elevilor în şcoală decât însoţiţi de învăţătorul clasei si de 

profesorul care are oră la clasa respectivă;

d. va verifica prezenţa cadrelor didactice şi va interveni pentru acoperirea claselor la care 

învăţătorul sa profesorul a întârziat sau este absent;

e. va trece într-un registru absenţa şi va nota motivul acesteia;

f. va face instruirea elevilor de serviciu de la grupurile sanitare;

g. va asigura în timpul programului, prezenţa elevilor în clase, nepermiţând staţionarea pe 

coridor sau în curtea şcolii;

h. va asigura prezenţa profesorilor de serviciu pe coridor şi la grupurile sanitare;

i. va deschide fişetul cataloagelor şi va scrie condica de prezenţă;

j. răspunde de securitatea condicii de prezenţă şi a cataloagelor, pe care le va încuia după 

ultima oră de curs ; cataloagele  vor fi numărate în prezen�a altui cadru didactic ; numărul 



acestora va fi precizat în procesul-verbal, precum �i numele cadrului didactic în prezen�a 

căruia au fost numărate �i încuiate;

k. va preda cheia de la fişetul cataloagelor la secretariat sau la direcţie;

l. răspunde de intrarea la timp în clase a învăţătorilor sau a profesorilor;

m. a doua zi, după ce a efectuat serviciul pe şcoală, va verifica semnarea condicii în ziua 

precedentă şi o va prezenta directorului pentru încheiere;

n. va supraveghea ieşirea elevilor după ultima oră de curs;

o. va anunţa conducerii şcolii orice problemă de disciplină, de distrugeri materiale, etc şi le 

va trece într-un caiet de procese-verbale.

(5) Învăţătorul sau profesorul de serviciu pe coridor sau la grupurile sanitare are 

următoarele atribuţii:

a. face instruirea elevilor de serviciu de la grupurile sanitare ;

b. toate distrugerile materiale trebuie anunţate imediat profesorului de serviciu pe şcoală 

care anunţă conducerea şcolii şi stabileşte vinovatul care ulterior va suporta 

contravaloarea pagubelor;

c. va supraveghea închiderea şi deschiderea ferestrelor de pe coridor, informând imediat 

orice distrugere a ferestrelor, a jaluzelelor, a pereţilor, a pardoselii, a uşilor de la clase pe 

exterior, stabileşte vinovatul care ulterior va suporta contravaloarea pagubelor;

d. va supraveghea în timpul pauzelor să nu se producă deteriorări la clasele de pe palierul 

de care răspunde; dacă acestea se produc, sunt anunţate imediat profesorului de serviciu 

pe şcoală; se stabileşte vinovatul care ulterior va suporta contravaloarea pagubelor;

e. Nu părăseşte postul până la intrarea în clasă a învăţătorilor sau profesorilor de pe 

palierul respectiv;

f. învăţătorul sau profesorul va asigura pe parcursul întregii zile serviciul la grupul sanitar 

sau pe coridor, indiferent de programul său din ziua respectivă;

g. asigură intrarea elevilor la clasă după ce s-a sunat.

Art.36(1) Compartimentul de secretariat este subordonat directorului unităţii .

(2) Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul unităţii de învăţământ şi 

pentru altepersoane interesate, potrivit unui program de lucru. Programul secretariatului se 

aprobă de director.

(3) Secretarul completează fişele matricole, cataloagele de corigenţă şi se ocupă de 

arhivarea tuturor documentelor şcolare.

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

Art.37(1) Serviciul de administraţie este subordonat directorului unităţii.



(2) Administratorul îşi desfăşoară activitatea sub conducerea directorului, răspunde de 

gestionarea şi de întreţinerea bazei materiale a unităţii de învăţământ, coordonează 

activitatea personalului administrativ de întreţinere şi curăţenie (mecanic, paznic, portar, 

personal care asigura curatenia).

(3) Întregul inventar mobil şi imobil al unităţii de învăţământ se trece în registrul inventar al 

acesteia şi în evidenţele contabile. Schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin unităţii de 

învăţământ se poate face numai cu îndeplinirea formelor legale.

(4) Programul personalului de îngrijire se stabileşte de către administrator, potrivit nevoilor 

unităţii de învăţământ şi se aprobă de catre director.

(5) Administratorul stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În funcţie de 

nevoile unităţii de învăţământ, directorul poate schimba aceste sectoare.

(6) Administratorul nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât în cele 

necesare unităţii de învăţământ.

Art.38(1) Bibliotecarul este subordonat directorului unităţii.

(2) Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, asigură funcţionarea acesteia şi este 

interesat de completarea raţională a fondului de publicaţii.

(3) Activităţile de bază ale bibliotecarului sunt:

a) îndrumă lectura şi studiul elevilor şi ajută la elaborarea lucrărilor, punând la dispoziţia 

acestora instrumente de informare, respectiv fişiere, cataloage, liste bibliografice etc., care 

să le înlesnească o orientare rapidă în colecţiile bibliotecii;

b) sprijină informarea şi documentarea rapidă a personalului didactic;

c) participă la toate cursurile specifice de formare continuă.

(4) Bibliotecarul organizează sau participă la organizarea de acţiuni specifice: lansare de 

carte, întâlniri literare, simpozioane, vitrine şi expoziţii de cărţi, standuri de noutăţi sau de 

colecţii de cărţi, prezentări de manuale opţionale etc.



CAPITOLUL VII

ELEVII

Art.39(1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la 

toate activităţile existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ.

(2) Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către învăţător/profesor 

care consemnează, obligatoriu, fiecare absenţă.

Art.40.(1) Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor contagioase din familie sau altor 

cazuri de forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate.

(2) Motivarea absenţelor se face de către învăţător sau diriginte în ziua prezentării actelor 

justificative, acet prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare aunităţilor de 

învăţământ preuniversitar.

(3) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de 

maxim 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către învăţător/diriginte 

pe tot parcursul anului şcolar.

(4) Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului care are în evidenţă fişele

medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.

Drepturile elevilor

Art.41.(1) Elevii din învăţământul de stat beneficiază de învăţământ gratuit. Ei se bucură 

de toate drepturile legale şi nici o activitate organizată de şcoală nu le poate leza 

demnitatea sau personalitatea.

(2) În timpul şcolarizării, elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi medicală 

gratuită.

(3) Elevii din unitate au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense 

pentru rezultatele deosebite la activităţile şcolare şi extraşcolare.

(4) Elevii sau, după caz, reprezentan�ii lor legali, au dreptul să conteste modalităţile şi 

rezultatele evaluării. Contesta�ia se adresează în termen de 5 zile de la aflarea 

rezultatelor evaluării cadrului didactic respectiv, care are obligaţia de a motiva/justifica 

modalitatea de evaluare şi rezultatele acesteia. În situaţia în care argumentele nu sunt 

considerate satisfăcătoare, elevii/reprezentan�ii săi legali se pot adresa directorului unităţii 

şcolare, care, pentru soluţionarea contestaţiei, va desemna profesori de specialitate, care 

nu predau la clasa respectivă.

(5) Elevii pot beneficia de support financiar din surse extrabugetare ale şcolii.

(6) Elevii pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor, pe toată durata studiilor, baza 

materială şi didactică de care dispune unitatea.



(7) Elevii au dreptul săparticipe la activităţile extracurriculare organizate de şcoală precum 

şi la cele desfăşurate la palatele şi cluburile copiilor.

(8) Elevii din învăţământul obligatoriu primesc gratuit manuale.

(9) Elevii beneficiază de libertatea de informare şi de exprimare. Exerciţiul acestor liberăţi 

nu poate adduce atingere procesului de îmnvăţământ.

(10) La nivelul unităţii se constituie Consiliul elevilor, format din reprezentanţii elevilor de la 

fiecare clasă. Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu.

Drepturile elevilor cu cerin�e educative speciale

Art.42. Elevii cu cerin�e educative speciale, au următoarele drepturi, în conformitate cu 

legisla�ia în vigoare:

(1) dreptul de a beneficia de un profesor itinerant/de sprijin, la solicitarea părin�ilor �I la 

recomandarea forurilor responsabile;

(2) dreptul de a beneficia de serviciile profesorului logoped �I a Centrului de logopedie de 

la �coala Gimnazială Ion I.C.Brătianu, la solicitarea părin�ilor �I la recomandarea forurilor 

responsabile;

(3) dreptul de a beneficia de un plan de interven�ie personalizat, elaborat de Comisia 

Internă de Evaluare de la �coala Specială Nr. 9, la solicitarea părin�ilor �I la 

recomandarea forurilor responsabile;

(4) de a beneficia de adaptare curriculară, în func�ie de nevoile fiecăruia, constatate �I 

aprobate în consiliul profesorilor clasei;

(5) în cazul elevilor cu dizabilită�I locomotorii grave, ace�tia vor beneficia de o 

infrastructură adaptată: rampe de acces, toaletă adaptată special, sală de clasă amenajată 

la parterul clădirii, acces la cabinetul medical, consiliere de specialitate din partea 

cabinetului de consiliere �colară;

(6) reducerea par�ială de frecven�ă la recomandarea Direc�iei de Sănătate Publică;

(7) system Skype de transmitere a unor lec�ii la domiciliul, în situa�ii obiectiv 

argumentate;

(8) �colarizare la domiciliu, în condi�iile legii;

(9) dreptul de a beneficia de facilită�i la examene (prelungirea timpului de lucru, profesor 

care să scrie după dictare, mărirea subiectului pe A3, spa�iu separat pentru sus�inerea 

probelor) în conformitate cu metodologiile în vigoare;

(10) dreptul de a beneficia de bursă, în condi�iile legii.

Îndatoririle elevilor

Art.43. Elevii din unitate au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare 

disciplină de studiu şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare.



Art.44. (1) Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă, atât în unitate , 

cât şi în afara ei.

(2) Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:

a) acele prevederi legale care ii privesc

b) prezentul regulament şi pe cel de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar;

c) regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii;

d) normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor;

e) normele de protecţie civilă;

f) normele de protecţie a mediului;

g. normele de igienă.

Art.45. Elevii au următoarele obligaţii:

a. să poarte asupra lor carnetul de elev şi să-l prezinte profesorilor sau învăţătorilor pentru 

notare şi părinţilor pentru informare;

b. să respecte orarul şcolii, aşteptând profesorul în clasă, după ce se sună de intrare, dacă 

întârzie la prima oră pentru a pătrunde în şcoală;

c. să nu părăsească incinta şcolii în timpul cursurilor;

d. să se comporte civilizat, atât în şcoală cât şi în afara ei; să se adreseze cuviincios 

cadrelor didactice, personalului administrativ şi de serviciu;

e. să aibă asupra lor legitimaţia de elev; să poarte uniforma şcolii; fetelor nu le este permis 

machiajul, vopsitul părului, purtarea de tocuri înalte, băieţilor nu li se permite vopsirea 

părului sau purtarea de cercei;

f. să rezolve orice diferend iscat între colegi în prezenţa dirigintelui/învăţătorului;

g. să păstreze bunurile materiale ale şcolii în starea în care au fost preluate, orice orice 

stricăciune produsă ( zgâriat, tăiat, murdărit mobilier sau suprafeţe vopsite-zugrăvite); 

dacă elevul nu este identificat, plata o face întreaga clasă;

h. să nu fumeze şi să nu consume băuturi alcoolice sau droguri;

i. să nu aducă în şcoală materiale pornografice sau obscene;

j. să nu introducă şi să nu folosească telefonul mobil sub nici un motiv, în timpul orelor de 

curs sau al examenelor;

k. să nu posteze pe internet texte, fotografii sau filme care aduc atingere prestigiului 

elevilor sau cadrelor didactice ale şcolii ;

l. să nu intre în cancelarie şi să nu staţioneze în faţa acesteia,

m. să intre şi să iasă ordonat sub supravegherea cadrelor didactice în şcoală şi la/de la 

clasă în timpul pauzelor;



n. să prezinte scutiri medicale pentru perioada în care au absentat;

o.  să utilizeze cu grijă manualele şcolare şi să le restituie în bună stare la sfârşitul anului 

şcolar;

p. să păstreze şi să nu distrugă documentele şcolare ( carnetul de note, foaia matricolă, 

fişa de înscriere,  etc);

q. să nu staţioneze şi să nu blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;

r. să nu mintă sau să încerce să obţină nota prin fraudă;

s. să nu utilizeze materiale care atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea 

naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa.

t. să nu introducă, sub nici un motiv în perimetrul unităţii de învăţământ, orice tipuri de 

arme sau alte instrumente periculoase, precum cuţite, bricege, alte obiecte tăioase sau 

înţepătoare, muniţie, petarde, pocnitori sau alte materiale periculoase;

u. să nu lanseze pe nici o cale anunţuri false cu privire la amplasarea unor explozibili sau 

a unor materiale periculoase în incinta/perimetrul unităţii de învăţământ ;

v. să nu atenteze prin atitudine, ţinută sau comportament la buna imagine a şcolii ;

x. este interzisă folosirea numelui/numărului �colii sau a altor elemente de identificare a 

acesteia precum �i a informa�iilor referitoare la cadrele didactice, personalul didactic-

auxiliar �i nedidactic al �colii pe re�elele de socializare.

Recompensarea elevilor

Art.46. Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se 

disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:

a) evidenţiere în faţa colegilor clasei;

b) evidenţiere de către director în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului profesoral;

c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite 

pentru care elevul este evidenţiat;

d) premii, diplome, medalii;

e) premiul de onoare al şcolii;

f. acordarea de recompense materiale de către şcoală, agenţi economici sau sponsori.

Sancţiunile aplicate elevilor

Art.47. (1)Elevii care nu respectă regulamentul şcolar vor fin sancţionaţi în funcţie de 

gravitatea faptelor cu:

a) separarea de colectiv �I supravegherea la biblioteca �colii a elevilor cu ie�iri 

comportamentale neconforme cu regulamentul �colar;

b) observaţia individuală;

c) mustrare în faţa clasei şi/ sau în faţa consiliului clasei/ consiliului profesoral;



d) mustrare scrisă;

e) retragerea temporară sau definitivă a bursei, dacă este bursier;

f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă;

g) mutarea disciplinară la o altă şcoală;

h)  eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 1 până la 3 zile sub supraveghere în şcoală ( 

biblioteca şcolii ), sancţiune aplicabilă elevilor de la clasele V-VIII ;

i) scăderea notei la purtare sub 7.

Sancţiunile prevăzute la literele a), b), c), d) �i e) de la art.46 alin.1, implică scăderea notei 

la purtare cu 1-2 puncte.  

Sancţiunile prevăzute la literele f) şi g) de la art.46 alin.1, implică scăderea notei la purtare 

cu 2-3 puncte. 

Pentru acte de indisciplină grave, nota la purtare va fi scăzută cu mai mult de 3 puncte.

(2) Contestaţiile privind sancţiunile se vor adresa în scris, consiliului de administraţie, în 

termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii. Răspunsul va fi dat în termen de 30 de zile.

Transferuri

Art.48 Elevii se pot transfera, după cum urmează: 

a) în aceeaşi unitate de învăţământ, de la o clasă la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi 

la clasă; 

b) de la o unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă. 

Art.49 Transferul elevilor se realizează la începutul anului şcolar sau în vacanţa 

intersemestrială.

Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional, în 

următoarele situaţii: 

a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate/sector; 

b) la recomandarea de transfer, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de 

Direcţia de Sănătate Publică.



CAPITOLUL VIII

SIGURANŢA CIVICĂ ÎN UNITATE

Art.50. Stabilirea regulilor de acces în unitatea de învăţământ şi realizarea securităţii 

unităţii de învăţământ în copul înlăturării riscurilor producerii unor fapte care pot aduce 

atingere integrităţii şi demnităţii persoanei, avutului privat şi public:

a.accesul elevilor în şcoală se va face pe baza carnetului de elev �i a semnelor distinctive;

b.accesul părinţilor şi al persoanelor străine va fi permis conform programului afişat la 

intrarea în şcoală sau pe site-ul instituţiei. Programul va face referire la orele de 

consultaţie ale diriginţilor şi ale cadrelor didactice - profesori/învăţători, precum şi la 

intervalul corespunzător audienţelelor directorilor, la programul de lucru cu publicul al 

secretariatului;

c.accesul persoanelor străine în unităţile de învăţământ va fi permis doar prin locurile 

stabilite, numai după înregistrarea datelor personale în registrul de evidenţă şi precizarea 

scopului prezenţei în instituţie. Părinţii/reprezentanţii legali ai elevilor şi vizitatorii vor fi 

conduşi, în incinta şcolii, în mod obligatoriu, de personalul de pază şi /sau de 

profesorul de serviciu;

d.şedinţele cu părinţii vor fi anunţate şi incluse într-un program aprobat de conducerea 

şcolii. În ziua programată pentru şedinţă, dirigintele/învăţătorul are obligaţia să transmită, 

la intrarea în şcoală, lista cu părinţii participanţi;

e.accesul autovehiculelor în incinta  unităţilor de învăţământ preuniversitar se va face 

numai prin locurile special destinate acestui scop, care să permită organizarea 

supravegherii acestora la intrarea şi ieşirea din unitate. Este permis numai accesul 

autovehiculelor care aparţin unităţii de învăţământ şi angajaţilor, salvării, pompierilor, 

poliţiei, salubrizării sau jandarmeriei, precum şi a celor care asigură intervenţia operativă 

pentru remedierea unor defecţiuni ale reţelelor interioare (apă, gaze, telefonie, electrice 

etc.) sau a celor care aprovizionează unitatea cu produsele sau materialele contractate. În 

caz de intervenţie sau aprovozionare, în registrul de acces se vor face menţiuni referitoare 

(ora, marca, număr de înmatriculare, durata staţionării, scopul) şi pentru identificarea 

conducătorului auto;

f.se vor cere încă trei posturi de pază la I.S.M.B.;

g.se va angaja pe bază de contract o firmă de pază.



Art.51. Prelucrarea măsurilor privind asigurarea securităţii în instituţia de învăţământ:

a.instruirea elevilor cu privire la drepturie ce le revin, accesul în spaţiile de învăţământ, 

comportamentul şi atitudinile pe care trebuie să le manifeste, conform Regulamentului de 

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

ordine interioară;

b.instruirea cadrelor didactice cu privire la îndatoririle care le revin în calitate de profesor 

de serviciu  şi semnarea fişei de atribuţii a profesorului de serviciu ;

c.instruirea personalului didactic auxiliar şi a personalului tehnico-administrativ cu privire la 

prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar şi a Regulamentului de ordine interioară;

d.instruirea personalului de pază şi îngrijire privind preîntâmpinarea şi semnalarea 

imediată a oricărui caz de pătrundere ilicită în incinta unităţii de învăţământ, precum şi cu 

privire la respectarea de către personalul de pază a îndatoririlor privind paza de 

integritatea unităţii de învăţământ şi asigurarea ordinii în incinta unităţii de învăţământ;

e.respectarea de către personalul de pază a consemnului general stabilit de organele de 

poliţie abilitate

Art.52. Întărirea legăturilor de parteneriat ale unităţii de învăţământ cu organele teritoriale 

de poliţie:

a.se va stabili împreună cu poliţia de proximitate un plan de măsuri pentru asigurarea 

pazei;

b.se va lua legătura cu jandarmeria pentru asigurarea pazei;

c.informarea de urgenţă a I.S.M.B., a inspectoratelor şcolare de sector, organele teritoriale 

de poliţie cu privire la producerea unor evenimente de natură să afecteze ordinea publică 

şi siguranţa în unitatea de învăţământ, precum şi despre prezenţa nejustificată a unor 

persoane în şcoli sau în imediata apropiere a acestora;

d.asigurarea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea de către cadre ale poliţiei a unor 

activităţi de pregătire antiinfracţională a elevilor şi cadrelor didactice, precum şi de 

prevenire a producerii unor evenimente care pun în pericol viaţa sau siguranţa elevilor şi 

personalului din unităţile de învăţământ;

e.raportarea lunară la Inspectoratele Şcolare de sector şi la Primăria de sector privind 

situaţia din şcoală, situaţiile deosebit apărute, respectarea ordinii şi disciplinei şi 

respectarea măsurilor adoptate pentru pentru creşterea siguranţei civiceşi asigurarea 

climatului pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului instructiv-educativ;



Art.53. Limitarea accesului în instituţia de învăţământ a persoanelor din afara acesteia:

a. interzicerea cu desăvârşire a accesului în instituţia de învăţământ a persoanelor din 

anturajul elevilor în timpul desfăşurării programului şcolar; în mod excepţional, se permite, 

în timpul desfăşurării programului şcolar, vizita părintelui sau a tutorelui legal al elevilor;

accesul persoanelor străine se va face după legitimarea acestora la poartă �I vor fi 

înso�ite de către învă�ător/diriginte, profesor de serviciu;

b. interzicerea cu desăvârşire a accesului în unitatea de învăţământ a persoanelor sub 

influenţa băuturilor alcoolice sau a celor turbulente, precum şi a celor care au intenţia 

vădită de a deranja ordinea şi liniştea publică;

c. interzicerea persoanelor însoţite de câini, cu arme sau obiecte contondente, cu 

substanţe toxice, explozive, pirotehnice, iritante-lacrimogene sau uşor inflamabile, cu 

publicaţii având caracter obscen sau instigator, precum şi cu stupefiante sau băuturi 

alcoolice; se interzice, totodată, comercializarea acestor produse în incinta şi în imediata 

apropiere a unităţilor de învăţământ

d. permiterea accesului persoanelor străine la diferite activităţi se va face numai dacă 

acestea sunt însoţite de un reprezentant al şcolii;

e. interzicerea părăsirii de către elevi a unităţii de învăţământ, în timpul desfăşurării 

programului şcolar; în situaţii excepţionale, elevii pot părăsi unitatea de învăţământ numai 

cu aprobarea directorului sau a profesorului de serviciu, în baza solicitării familiei acestuia;

Art.54. Persoanele care însoţesc în şcoală şi în sala de clasă, pe baza unor recomandări 

venite din partea DGASPC, CMBRAE, ISMB sau organe medicale de specialitate, elevi cu 

cerinţe educative speciale, vor respecta următoarele reguli :

- va fi prezent la şcoală conform programului clasei;

- în timpul desfăşurării orelor de curs nu va interveni în nici un fel în procesul de 

predare-învăţare, nici în ceea ce priveşte disciplina elevilor, nici în ceea ce 

priveşte actul didactic propriu-zis;

- va respecta cadrul desfăşurării orei, fără a desfăşura activităţi care să o perturbe 

(ca de exemplu folosirea laptop-ului sau a altor obiecte care să distragă atenţia 

elevilor, deplasarea nemotivată prin clasă, ieşirea sau intrarea în sala de clasă 

în timpul orei sau orice alte situaţii care nu au legătură directă cu nevoile 

specifice copilului cu CES conforme cu starea de sănătate şi recomandările 

organelor medicale de specialitate (aşezarea-ridicare în bancă sau la pupitru, 



deplasarea la toaletă, deplasarea în clasă sau la tablă la solicitarea 

profesorului);

- în timpul pauzelor nu va interveni în disciplina elevilor, orice problemă 

constatată putând fi adusă imediat la cunoştinţă cadrelor didactice de serviciu;

- nu va intra în discuţii contradictorii sau dispute cu cadrele didactice sau cu elevii 

clasei/şcolii;

- va manifesta respect în relaţiile cu cadrele didactice şi cu personalul şcolii.

Eventualele nemulţimiri sau probleme vor fi aduse la cunoştinţa  profesorului de 

serviciu, a dirigintelui clasei sau a conducerii şcolii.

Art.55. La solicitarea justificată a părin�ilor/sus�inătorilor legali, prezen�a în sala 

de curs a acestora sau a oricărei persoane adulte care are acordul 

profesorului/învă�ătorului, se va face cu respectarea regulilor men�ionate la art.54.



CAPITOLUL IX

SIGURAN�A ELEVILOR ÎN AFARA UNITĂ�II

Art.56. Pentru siguran�a elevilor la activită�ile din afara �colii, profesorii organizatori au 

următoarele obliga�ii:

a. să ob�ină anterior organizării activită�ii aprobarea scrisă din partea conducerii 

�colii;

b. pentru activită�ile care se desfă�oară pe o durată mai mare de o zi, profesorii 

trebuie să aibă aprobarea scrisă a părin�ilor;

c. profesorii organizatori trebuie să informeze învă�ătorii �I dirigin�ii cu privire la 

ac�iunile ce se vor organiza �I să colaboreze cu ace�tia;

d. să întocmească un tabel cu elevii participan�I la aceste activită�i desfă�urate în 

afara �colii, pe care să aibă aprobarea scrisă a conducerii ; acesta se va face în 

două exemplare, unul rămânând în unitate ; pe acest exemplar trebuie specificată 

persoana de contact din partea institu�iei colaboratoare �i numărul de telefon (fix 

�i mobil) la care pot fi contactate persoanele răspunzătoare de activitate;

e. pentru orice modificare în programul activită�ii, intervenită pe parcursul acesteia, 

profesorii organizatori au obliga�ia să anun�e imediat �coala pentru a fi luate 

măsurile necesare.

Art.57 . Elevii care participă la activită�I din afara �colii au următoarele obliga�ii:

a. să ob�ină acordul scris al părin�ilor pentru activită�I mai mari de o zi;

b. să asculte de toate indica�iile profesorilor organizatori ;

c. să nu se îndepărteze de grup ;

d. să respecte programul activită�ii.



CAPITOLUL X

DISPOZIŢII FINALE

Art.58. În unitate, fumatul este interzis, conform legii.

Art.59. Prezentul regulament va fi adus la cunostinta personalului, a elevilor si a parintilor 

acestora/ reprezentanţilor legali. În conformitate cu OMEC 4925/2005, capitolul I, articolul 

6, alineatul 4, respectarea Regulamentului intern este obligatorie pentru tot 

personalul salariat al unităţii de învăţământ, pentru toţi elevii şi 

părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.

Discutat în consiliul profesoral din 26.09.2013.

Aprobat în consiliul de administra�ie din 15.11.2013.


