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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚ IONALE 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA” FĂLTICENI 
Str. Nicu Gane  Nr.4, telefon 0230/542828, fax 0230/540900, e-mail: alicuza@yahoo.com  

 

 
 
Nr.766 din 24.09.2013  
 
Aprobat în Consiliul Profesoral din   23.09.2013  

 

 
REGULAMENTUL DE ORDINE  INTERIOARĂ  

 

Art.1. Prezentul regulament are la bază Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar Nr. 4925/2005, în conformitate cu Legea Educaţiei 
Naţionale din 2011 şi Statutul cadrelor didactice.  

Art.2. Prezentul regulament  are în vedere Legea nr. 35/2007, privind creşterea 
siguranţei în unităţile de învăţământ şi art. 3 al Legii 29/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 35/2007. 

Art.3. Regulamentul intern conţine norme de organizare şi funcţionare a Şcolii 
Gimnaziale  „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni. 
 
 
 CAPITOLUL I - ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA ŞCOLII 
 

Art.4. a)  Învăţământul primar şi gimnazial se desfăşoară, începând cu ora 8,00, într-
un singur schimb; 

b) Pentru clasele din învăţământul gimnazial, ora de curs este de 50 de minute, cu o 
pauză de 10 minute după fiecare oră; după a doua oră de curs, se poate stabili o pauză de 20 
minute. 

c) Personalul administrativ are program corespunzător deciziei Consiliului de 
Administraţie. 

Art.5. Activităţile didactice au loc în cele două clădiri: Corpul A (str. Nicu Gane) şi 
Corpul B (str. Sucevei). 

Art.6. Conducerea şcolii se realizează conform organigramei anexate. 
 
Art.7. Atribuţiile directorului  

(1) Funcţia de director se ocupă prin concurs public, în conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare şi cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului 
pentru ocuparea funcţiei de director.  
(2) Directorul unităţii de învăţământ preuniversitar încheie contract de management, 
conform modelului cadru stabilit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului 
şi sportului, cu primarul localităţii. 

(3) Directorul unităţii de învăţământ preuniversitar are următoarele atribuţii: 
(a) organizează activitatea educaţională; 
(b) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ preuniversitar şi realizează 
conducerea executivă a acestuia; 
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(c) organizează şi răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de 
învăţământ; 
(d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ preuniversitar în colaborare 
cu autorităţile locale; 
(e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ preuniversitar; 
(f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ preuniversitar cu cele la 
nivel naţional şi local; 
(g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare 
funcţionării unităţii de învăţământ preuniversitar; asigură aplicarea şi respectarea normelor de 
sănătate şi securitate în muncă; 
(h)  (art. 22 din lege) este ordonatorul de credite al unităţii de învăţământ preuniversitar; în 
calitate de ordonator de credite, răspunde de: 

a. elaborarea proiectului de buget propriu; 
b. urmărirea modului de încasare a veniturilor; 
c. necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării creditelor bugetare, 

în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 
d. integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
e. organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a bilanţurilor 

contabile şi a conturilor de execuţie bugetară 
(i) propune inspectorului şcolar general proiectul planului de şcolarizare, cu avizul 
consultativ al consiliului profesoral aprobat de consiliul de administraţie;  
(j) coordonează colectarea şi transmite inspectoratului şcolar judeţean datele statistice 
pentru sistemul naţional de indicatori privind educaţia;  numeşte profesorii pentru 
învăţământul primar şi profesorii diriginţi la clase şi consilierul educativ cu aprobarea 
consiliului de administraţie; stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu cu aprobarea 
consiliului de administraţie; 
(k) încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat, cu aprobarea consiliului 
de administraţie şi semnează parteneriate cu agenţii economici pentru asigurarea instruirii 
practice a elevilor; întocmeşte fişele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii 
şi contractului colectiv de muncă; asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi 
securitate în muncă. 
(l) asigură, prin responsabilii catedrelor şi ai comisiilor metodice, aplicarea planului de 
învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;  
(m) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 
evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ preuniversitar. 
Instrumentele respective se aprobă în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ 
preuniversitar;  
(n) aprobă regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor sportive şi cultural-
artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar; propune spre aprobarea CA 
regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ preuniversitar. 
(o) numeşte şi controlează personalul care răspunde de ştampila unităţii de învăţământ 
preuniversitar; asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; răspunde de introducerea 
datelor în B.D.N.E; 
(p) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi 
gestionarea actelor de studii şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;  
(q) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea sau în instituţia pe care o 
conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii.  
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(5). În exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite în conformitate cu 
prevederile art. 32, directorul emite decizii, cu caracter normativ sau individual şi note 
de serviciu. 
(6) Directorul este preşedintele consiliului profesoral şi reprezintă unitatea de 
învăţământ preuniversitar în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în limitele 
competenţelor prevăzute de lege. 
(7) Directorul este degrevat, parţial, de ore din norma didactică de predare, pe baza 
normelor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 
(8) Directorul beneficiază de indemnizaţie de conducere, conform reglementărilor 
legale în vigoare. 
(9) Perioada concediului anual de odihnă se aprobă de către inspectorul şcolar 
general. 
 
Art.8. Atribuţiile directorului adjunct 
a) Sprijină activitatea directorului în conducerea unităţii; 
b) Preia atribuţiile directorului în lipsa acestuia; 
c) Îşi desfăşoară activitatea pe baza fişei postului; 
d) Efectuează asistenţe la ore; 
e) Verifică documentele şcolare; 
f) Urmăreşte ritmicitatea notării, calculul mediilor şi modul de completare a 
cataloagelor; 
g) Coordonează activitatea administrativă; 
h) Răspunde de pregătirea suplimentară; 
i) Răspunde de disciplina elevilor, 
j) Răspunde de desfăşurarea concursurilor şcolare; 
k) Îndrumă activitatea extraşcolară, 
l) Răspunde de educarea elevilor în sprijinul păstrării bazei materiale, 
m) Coordonează activitatea de colaborare dintre şcoală şi familiile elevilor; 
n) Monitorizează frecvenţa elevilor şi activitatea de prevenire a abandonului şcolar; 
o) Răspunde de organizarea careurilor cu elevii; 
p) Răspunde de activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor, protecţia muncii, 
educaţie sanitară şi educaţie rutieră; 
q) Întocmeşte rapoarte statistice pentru analize periodice; 
r) Organizează şi monitorizează serviciul pe şcoală.   
 
Art.9. Consilierul educativ are următoarele atribuţii: 

a) coordonează activitatea educativă din şcoală; 
b) elaborează programul/calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare proprii, 
în conformitate cu proiectul de dezvoltare instituţională;  
c) face propuneri pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ preuniversitar; 
d) analizează, semestrial, starea disciplinară a şcolii, absenteismul; realizează 
programele de prevenire şi intervenţie privind aspectele legate de delincvenţa juvenilă, 
violenţă etc.; 
e) prezintă directorului rapoarte privind activitatea educativă şi rezultatele acesteia; 
f) coordonează elaborarea şi implementarea de programe/proiecte de parteneriat 
educaţional; 
g) diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de 
învăţământ preuniversitar; 
h) facilitează implicarea părinţilor şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative; 
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i) elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii pe teme 
educative; 
j) propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative desfăşurată la 
nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar; 
k) îndrumă activitatea comisiei ariei curriculare Consiliere şi orientare; monitorizează 
activitatea educativă desfăşurată de profesorii diriginţi; 
l) elaborează programe/proiecte de educaţie civică, promovarea sănătăţii, programe 
culturale, ecologice, sportive şi turistice;  
m) organizează schimburile şcolare naţionale şi internaţionale cu elevii, desfăşurate în 
cadrul programelor de parteneriat educaţional. 

 
Art. 10 Consiliul profesoral 

 (1) Totalitatea cadrelor didactice cu norma de bază din şcoală constituie Consiliul profesoral 
al unităţii. Acest organism, prezidat de către director, se întruneşte lunar/ ori de câte ori este 
nevoie. La propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii 
personalului didactic. 
(2) Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice; 
absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară. 
(3) Şedinţele consiliului profesoral al unităţii de învăţământ preuniversitar se constituie 
legal în prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor. 
(4) Hotărârile se iau prin vot secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al 
acestora şi sunt obligatorii pentru întregul personal salariat al unităţii de învăţământ 
preuniversitar. 
(5) Directorul unităţii de învăţământ preuniversitar numeşte, prin decizie, secretarul 
consiliului profesoral, care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale 
şedinţelor consiliului profesoral. 
(6) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral toţi membrii şi invitaţii, în funcţie de 
situaţie, au obligaţia să semneze procesul-verbal încheiat cu această ocazie. Nesemnarea 
proceselor-verbale ale consiliului profesoral se consideră abatere disciplinară. 
(7) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, care 
se înregistrează în unitatea de învăţământ preuniversitar pentru a deveni document oficial, se 
îndosariază şi se numerotează. Pe ultima foaie, directorul unităţii de învăţământ semnează 
pentru autentificarea numărului paginilor registrului şi se aplică ştampila. 
(8) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit, în mod obligatoriu, de 
dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, 
solicitări, memorii, sesizări etc.).  

 
Art.11.  Atribuţiile Consiliul profesoral (CP) sunt următoarele: 

(a) gestionează şi asigură calitatea actului didactic; 
(b) analizează şi dezbate raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei şi raportul 
general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învăţământ preuniversitar;  
(c) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale consiliului de administraţie, ale 
Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii ; 
(d) dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de 
dezvoltare a şcolii;  
(e) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de 
activitate precum şi eventuale completări sau modificări ale acestora;  
(f) aprobă componenţa nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de 
învăţământ preuniversitar; 
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(g) validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare 
profesor de învăţământ primar/diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de 
amânări, diferenţe şi corigenţe; 
(h) stabileşte codul de etică profesională şi monitorizează aplicarea acestuia; propune 
consiliului de administraţie iniţierea procedurii legale în cazul cadrelor didactice cu 
performanţe slabe sau pentru încălcări ale eticii profesionale; 
(i) decide asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri;  
(j) validează notele la purtare mai mici de 7 sau 8, în cazul unităţilor de învăţământ cu 
profil pedagogic şi teologic, precum şi calificativele la purtare mai mici de „bine”, pentru elevii 
din învăţământul primar;  
(k) propune consiliului de administraţie curriculumul la decizia şcolii; validează oferta de 
discipline opţionale pentru anul şcolar în curs;  
(l) avizează proiectul planului de şcolarizare;  
(m) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ 
preuniversitar, în baza cărora se stabileşte calificativul anual;  
(n) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului de instruire practică şi de 
predare, care solicită acordarea gradaţiei de merit sau a altor distincţii, pe baza raportului de 
autoevaluare a activităţii desfăşurate de acesta;   
(o) dezbate şi avizează regulamentul intern al unităţii de învăţământ preuniversitar;  
 

Art.12.  Consiliul de administraţie este ales la fiecare debut de an şcolar: 
a) aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de învăţământ 
preuniversitar; aprobă planul managerial al directorului unităţii de învăţământ preuniversitar; 
b) validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de 
învăţământ preuniversitar şi promovează măsuri ameliorative, conform normelor legale în 
vigoare; 
c) avizează proiectul planului de şcolarizare;  
d) aprobă procedurile elaborate, conform Sistemului de Control Managerial Intern; 
e) aprobă transferurile şcolare ale elevilor, în conformitate cu prezentul regulament; 
f) aprobă acordarea burselor şcolare, conform legislaţiei în vigoare; 
g) adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ 
preuniversitar;  
h) adoptă proiectul de venituri şi cheltuieli din surse extrabugetare şi avizează execuţia 
bugetară la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar;  
i) aprobă regulamentul intern al unităţii de învăţământ preuniversitar, după ce a fost dezbătut 
în consiliul profesoral, în comisia paritară şi în consiliul elevilor; 
j) stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor pe domenii de activitate din unitatea de 
învăţământ; 
k) aprobă orarul instituţiei de învăţământ; 
l) controlează periodic parcurgerea materiei şi evaluarea ritmică a elevilor, solicitând 
rapoarte sintetice din partea şefilor de catedre/comisii metodice; 
m) aprobă curriculumul la decizia şcolii la propunerea consiliului profesoral; 
n) aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar precum şi schema de 
personal nedidactic; 
o) elaborează, prin consultare cu sindicatele, fişele şi criteriile de evaluare specifice unităţii de 
învăţământ preuniversitar, pentru personalul administrativ, în vederea acordării calificativelor 
anuale, a primelor lunare; stabileşte perioadele concediului de odihnă, pe baza cererilor 
individuale scrise ale tuturor salariaţilor unităţii de învăţământ preuniversitar; 
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p)  acordă calificativele anuale pentru întreg personalul salariat, pe baza propunerilor 
rezultate din Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de 
învăţământ preuniversitar, a analizei şefilor catedrelor/comisiilor metodice, a celorlalte 
compartimente funcţionale;  

q) sancţionează abaterile disciplinare etice sau profesionale ale cadrelor didactice, 
conform legii;  

 
Art.13. Comisiile metodice 

a) Sunt constituite în felul următor: 
1. Comisia metodică a învăţătorilor de la clasele  pregătitoare, clasele 1 şi 2  
2. Comisia metodică a învăţătorilor de la clasele 3 şi 4; 
3. Aria curriculară „Limbă şi comunicare”; 
4. Aria curriculară „Matematică şi ştiinţe”; 
5. Aria curriculară „Om şi societate, arte şi educaţie fizică”; 

b) Răspund de calitatea educaţiei; 
c) Elaborează propuneri pentru oferta educaţională; 
d) Elaborează proiecte de activităţi semestriale şi anuale; 
e) Monitorizează proiectarea didactică, respectarea planificărilor şi evaluarea elevilor; 
f) Organizează activităţi de pregătire specială; 
g) Organizează activităţi de formare continuă şi cercetare; 
h) Şeful comisiei propune calificativul anual; 
i) Se întruneşte lunar pentru dezbaterile stabilite în program. 

 
Art.14. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 
a) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi 

asigurare a calităţii, aprobate de conducerea şcolii, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute 
de legislaţia în vigoare;  

b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în şcoală;  
c) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;  
d) cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte 

agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din străinătate, potrivit legii.  
 
Art.15. Comitetul de părinţi al clasei  
 (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)  Comitetul de părinţi al clasei 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 unitatea de învăţământ şi dirigintele în activitatea de consiliere şi de 

orientare socio-profesională a absolvenţilor;  
c) sprijină dirigintele/învăţătorul în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi 

extraşcolare;  
d) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu pentru elevii clasei;  
e) 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; 

f) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi dirigintele/învăţătorul în întreţinerea, 
dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ;  
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g) Comitetul de părinţi al clasei 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; 

h) Fondurile băneşti ale comitetului de părinţi se cheltuiesc la iniţiativa acestuia sau ca 
urmare a propunerii dirigintelui/ învăţătorului sau a directorului, însuşite de către comitet.  

 
Art.16. Consiliul reprezentativ al părinţilor 

 La nivelul şcolii funcţionează Asociaţia părinţilor „Artur Gorovei”, care are rolul de a 
sprijini şcoala în întreaga ei activitate.   

a) În fiecare clasă se constituie Comitetul părinţilor; 
b) Comitetul părinţilor este format din: preşedinte, vicepreşedinte şi casier; 
c) Asociaţia părinţilor sprijină conducerea şcolii în întreţinerea, dezvoltarea şi 

modernizarea bazei materiale a şcolii; 
d) Atrage surse financiare şi constituie, benevol, un fond necesar cheltuielilor pentru 

îmbunătăţirea condiţiilor de studiu, 
e) Reprezintă interesele părinţilor elevilor în consiliul reprezentativ; 
f) Sprijină şcoala în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională; 
g) Asociaţia părinţilor este organizată şi funcţionează după un regulament propriu. 

 
 

CAPITOLUL II – PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV, RESURSE UMANE 
 

 Art.17. Personalul didactic  
 (1) Învăţătorii şi profesorii au obligaţia să respecte Legea Învăţământului, Statutul 
Personalului Didactic şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar; 

(2)  Învăţătorul/dirigintele are următoarele atribuţii:  
a) coordonează activitatea consiliului clasei;  
b) numeşte, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; îi repartizează sarcini şi 

organizează, împreună cu acesta, colectivul de elevi al clasei;  
c) colaborează cu toţi profesorii clasei 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 şi ale 

regulamentului intern;  
f)  organizează acţiuni de orientare şcolară şi profesională;  
g) informează elevii şi pe părinţii acestora cu privire la prevederile legale, referitoare la 

testările naţionale, la admiterea în licee precum şi la certificarea competenţelor profesionale şi 
la me todologia de continuare a studiilor, după finalizarea învăţământului obligatoriu;  

h) urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor unor elevi şi informează 
familia elevului, săptămânal;  

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, 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;  
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k) sprijină organizarea şi desfăşurarea activităţilor elevilor în afara clasei şi a şcolii;  
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 decât 7,00, pentru elevii care au 
săvârşit abateri grave ;  

n) înmânează elevilor diplome şi premii la festivitatea organizată la sfârşitul fiecărui an 
şcolar;  

o) organizează întâlniri şi discuţii cu părinţii, care se pot desfăşura pe grupe, individual 
sau în plen, se consulta cu aceştia in legătura cu cauzele şi măsurile care vizează progresul 
şcolar al copiilor lor şi-i informează pe aceştia despre absenţele şi comportamentul elevilor, 
despre potenţialele situaţii de corigenţe, de amânare a încheierii situaţiei şcolare şi de 
aplicare a unor sancţiuni disciplinare,  

p) aplică elevilor, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile prevăzute în prezentul 
regulament;  

q)  completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de 
starea fizică a acestuia;  

r) calculează media generală semestrială şi anuală a fiecărui elev, stabileşte 
clasificarea elevilor la sfârşitul anului şcolar, propune acordarea premiilor, a recompenselor şi 
a distincţiilor, potrivit prevederilor ROFUI şi ale regulamentului intern; consemnează în 
carnetele de elev mediile semestriale şi anuale.  

s) proiectează, organizează şi desfăşoară activităţi educative, de consiliere şi de 
orientare şcolară şi profesională, în funcţie de particularităţile colectivului de elevi;  

(3) Personalul didactic îşi îndeplineşte atribuţiile prevăzute în fişa postului; 
 

Art.18.  Atribuţiile funcţiei de diriginte 
a) Coordonarea activităţii claselor de elevi; 
b) Proiectează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute de planul anual al 

unităţii de învăţământ şi în acord cu particularităţile educaţionale ale clasei respective; 
c) Întocmeşte 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 Nationale; 

d) coordonează activitatea consiliului clasei; 
e) numeşte, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; îi repartizează sarcini şi 

organizează, împreună cu acesta, colectivul de elevi al clasei;   
f) colaborează cu toţi profesorii clasei şi, după caz, cu consilierul şcolar, în vederea 

armonizării influenţelor educative şi pentru a asigura coeziunea clasei de elevi; 
g) preia, pe bază de proces-verbal, sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea şi 

răspunde de păstrarea şi modernizarea acesteia; 
h) prezintă, elevilor şi părinţilor, prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului 

intern; 
i) organizează, împreună cu consilierul şcolar, acţiuni de orientare şcolară şi 

profesională; 
j) urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează  cauzele absenţelor unor elevi şi informează 

familia elevului, săptămânal; 
k) 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, aprobate de director; 
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l) analizează, periodic, situaţia la învăţătură a elevilor, monitorizează îndeplinirea 
îndatoririlor şcolare de către toţi elevii, iniţiază cu consiliul clasei programe de 
consultaţii cu părinţii; 

m) sprijină organizarea şi desfăşurarea activităţilor elevilor în afara clasei şi a unităţii de 
învăţământ;    

n) informează, în scris, familiile elevilor, în legătură cu situaţiile de corigenţă, sancţionări 
disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;  

o) 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 organizată la sfârşitul fiecărui an şcolar; 

p) organizează întâlniri şi discuţii cu părinţii, care se pot desfăşura pe grupe, individual 
sau în plen, se consulta cu aceştia in legătura cu cauzele şi măsurile care vizează 
progresul şcolar al copiilor lor şi-i informează pe aceştia despre absenţele şi 
comportamentul elevilor, despre potenţialele situaţii de corigenţe, de amânare a 
încheierii situaţiei şcolare şi de aplicare a unor sancţiuni disciplinare, 

q) propune consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse elevilor, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare; 

r) aplică elevilor, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile prevăzute în prezentul 
regulament; 

s) recomandă directorului, spre aprobare, participarea organizată a elevilor la activităţi în 
cluburi şi asociaţii sportive, cultural-artistice şi ştiinţifice, în afara unităţii de învăţământ; 

t) completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea 
fizică a  acestuia; 

u) calculează media generală semestrială şi anuală a fiecărui elev, stabileşte clasificarea 
elevilor la sfârşitul anului şcolar, propune acordarea premiilor, a recompenselor şi a 
distincţiilor, potrivit prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului intern; 
consemnează în carnetele de elev mediile semestriale şi anuale. 

v) prezintă consiliului profesoral, spre validare, raportul scris asupra situaţiei şcolare şi 
comportamentale a elevilor la sfârşitul semestrului/anului şcolar. 

w) proiectează, organizează şi desfăşoară activităţi educative, de consiliere şi de 
orientare şcolară şi profesională, în funcţie de particularităţile colectivului de elevi; 

x) informează elevii şi pe părinţii acestora cu privire la prevederile legale, referitoare la 
testările naţionale, la admiterea în licee şi în şcoli de arte şi meserii, precum şi la 
certificarea competenţelor profesionale şi la metodologia de continuare a studiilor, 
după finalizarea învăţământului obligatoriu. 

 
Art.19. Elevii 

Exercitarea calităţii de elev  
 (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate 

activităţile existente în programul şcolii; 
(2) Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către 

învăţător/profesor, care consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.  
 
Art.20. (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 efectuează pe baza următoarelor acte:  
a) adeverinţă eliberată de medicul de familie; 
b) adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul 

a fost internat în spital;  
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c) cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată directorului unităţii de 
învăţământ şi aprobată de acesta, în urma consultării cu dirigintele/învăţătorul clasei; 

(3) Motivarea absenţelor se face de către învăţător sau diriginte, în ziua prezentării 
actelor justificative;  

(4) Părintele/tutorele legal are obligaţia de a prezenta, personal, dirigintelui actele 
justificative pentru absenţele copilului lor;  

(5) 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; 

 (6) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. 5 din prezentul articol atrage, de regulă, 
declararea absenţelor ca nemotivate.  
 
Drepturile elevilor  

Art.21. (1) Elevii se bucură de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de 
elev;  

 (2) Nici o activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau 
personalitatea elevilor;  

 (3) Elevul sau, după caz, reprezentantul său legal, are dreptul de a contesta 
modalităţile şi rezultatele evaluării. Contestaţia se adresează 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, elevul/reprezentantul său legal se pot 
adresa directorului unităţii şcolare, care, pentru soluţionarea contestaţiei, va desemna 
profesori de specialitate, care nu predau la clasa respectivă; 

Art.22. (1) Elevii beneficiază de învăţământ gratuit; 
  (2) Elevii cu situaţie materială precară pot beneficia de burse sau de alte forme de 

sprijin material şi financiar pentru studii în condiţiile legii.  
Art.23. Conducerea şcolii unităţilor pune, gratuit, la dispoziţia elevilor, bazele 

materiale, bazele sportive pentru pregătirea organizată a acestora, precum şi serviciile 
cabinetului medical şi a cabinetului de consiliere psihopedagogică. 

Art.24. În timpul şcolarizării, elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi 
medicală gratuită. De asemenea, ei au dreptul la bilete cu preţuri reduse, la spectacole, 
muzee, manifestări cultural-sportive şi la transportul în comun, pe baza carnetului de elev, 
vizat la zi.  

Art.25. Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense, pentru 
rezultate deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru atitudine 
civică exemplară.  

Art.26.  Elevii primesc gratuit manuale şcolare.  
Art.27. (1) În şcoală, se constituie consiliul elevilor, format din liderii elevilor de la 

fiecare clasă; 
 (2) Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, avizat de 

conducerea unităţii de învăţământ şi care este anexă a regulamentului intern;  
 (3) Consiliul elevilor îşi desemnează un reprezentant, pentru a participa la şedinţele 

Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.  
Art.28. Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de şcoală, 

precum şi în cluburile elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi în unităţile 
conexe inspectoratelor şcolare, în cluburile şi în asociaţiile sportive, cu respectarea 
prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora.  
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Art.29. (1) Elevilor le este garantată, conform legii, libertatea de asociere în cercuri şi 
în asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează şi 
funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unităţii de învăţământ; 

(2) Exercitarea dreptului la reuniune, conform art.15 alin. (2) din Convenţia cu privire la 
drepturile copilului, nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi care 
sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranţei naţionale, al ordinii publice, 
pentru a proteja sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora;  

(3) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi susţinute 
în unitatea de învăţământ, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea directorului. 
Aprobarea pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de acordarea de garanţii 
scrise, oficiale privind asigurarea, de către organizatori, a securităţii persoanelor şi a 
bunurilor; 

(4) În cazul în care conţinutul activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ 
de stat şi particular contravine principiilor susmenţionate, directorul unităţii de învăţământ 
poate suspenda sau interzice desfăşurarea acestor activităţi; 

Art.30. (1) În şcoală, conform legii, libertatea elevilor de a redacta şi difuza reviste/ 
publicaţii şcolare proprii, este garantată;  

(2) În cazul în care aceste reviste/ publicaţii conţin elemente care afectează siguranţa 
naţională, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau 
prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului de ordine interioară al unităţii de 
învăţământ, directorul va suspenda editarea şi difuzarea acestora.  

Art.31.  Elevii cu aptitudini şi performanţe şcolare excepţionale, pot promova 2 ani într-
un an şcolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 

Art. 32 Elevii ai căror părinţi  îşi exprimă opţiunea pentru forma de învăţământ After 
school, au dreptul de a urma aceste cursuri, conform cadrului legislativ în vigoare; 
 
Îndatoririle elevilor  

Art.33. Elevii din învăţământul de stat şi particular 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.34. (1) Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă, atât în 
unitatea de învăţământ, cât şi în afara ei; 
             (2) Ţinuta elevilor este în stabilită prin hotărârea comitetelor de părinţi în colaborare 
cu învăţătorul sau dirigintele; 

  (3) Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:  
a) legile statului;  
b) Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiilor din învăţământul preuniversitar şi 

prezentul regulament; 
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) măsurile de prevenire a înbolnăvirilor de meningită acută virală; 

(4)  Accesul elevilor în şcoală se va face doar pe baza ecusonului, ca semn distinct 
al şcolii. 
(5) Elevii trebuie să respecte ca punct de acces în şcoală, uşa destinată lor în acest 

sens; 
Art.35.  Este interzis elevilor:  
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a) să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole 
etc.;  

b) să deterioreze bunurile din patrimoniul şcolii;  
c) să aducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul 

lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă 
violenţa şi intoleranţa;  

d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea 
activităţii de învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor;  

e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;  
f) să deţină şi să consume, în perimetrul şcolii şi în afara acestuia, droguri, băuturi 

alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc;  
g) să introducă, în perimetrul şcolii, orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum 

muniţie, petarde, pocnitori etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a 
colectivului de elevi şi a personalului şcolii;  

h) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;  
i) să utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs, al examenelor şi al 

concursurilor;  
j) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în 

perimetrul şcolii;  
k) să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare;  
l) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de 

colegi şi faţă de personalul şcolii.  
Art.36. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte 

profesorilor/învăţătorilor pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare în 
legătură cu situaţia şcolară.  

Art.37. Elevii din învăţământul preuniversitar de stat trebuie să utilizeze cu grijă 
manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună, la sfârşitul anului şcolar.  
 
Recompensarea elevilor  

Art.38. 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) burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenţi 

economici sau de sponsori;  
e) premii, diplome, medalii;  
f) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din 

ţară şi din străinătate;  
g) premiul de onoare al şcolii.  
Art.39. (1) Acordarea premiilor elevilor la sfârşitul anului şcolar se face la nivelul unităţii 

de învăţământ, la propunerea dirigintelui, a consiliului clasei, a directorului şcolii; 
(2) Se pot acorda premii elevilor care:  
a) au obţinut primele trei medii generale pe clasă, dar nu mai mici de 9.00; pentru 

următoarele trei medii se pot acorda menţiuni;  
b) s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu;  
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c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi 
extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional;  

d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;  
e) au avut, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar;  
(3) Se pot acorda premii şi pentru alte situaţii cu aprobarea Consiliului profesoral. 

 
Sancţiunile aplicate elevilor  

Art.40. (1) Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, 
inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora..  

(2) Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele :  
a) observaţia individuală;  
b) mustrare în faţa clasei şi/ sau în faţa consiliului clasei/ consiliului profesoral;  
c) mustrare scrisă;  
f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală;  
(3) Toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinţilor/ 

reprezentantului legal.   
Art.41. (1) Observaţia individuală constă în dojenirea elevului;  
(2) Sancţiunea se aplică de diriginte/învăţător sau director;  
(3) Sancţiunea nu atrage şi alte măsuri disciplinare.  
Art.42. (1) Mustrarea în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/consiliului profesoral 

constă în dojenirea elevului şi sfătuirea acestuia să se poarte în aşa fel încât să dea dovadă 
de îndreptare, atrăgându-i-se totodată atenţia că, dacă nu îşi schimbă comportamentul, i se 
va aplica o sancţiune mai severă; 

(2) Sancţiunea se aplică de către diriginte/ învăţător sau director;  
(3) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.  
Art.43. (1) Mustrarea scrisă constă în dojenirea elevului, în scris, la propunerea 

consiliului clasei sau a directorului, de către diriginte/învăţător şi director şi înmânarea 
documentului părinţilor/tutorilor legali, personal, sub semnătură; 

(2) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul 
documentului;  

(3) Sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei prezentat consiliului 
profesoral la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar; 

(4) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.  
Art.44. (1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă se aplică prin înmânarea, în scris, a 

sancţiunii, de către diriginte/învăţător şi director părintelui/tutorelui legal;  
(2) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor, în catalogul clasei şi 

în registrul matricol; 
(3) Sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei, la sfârşitul semestrului 

sau al anului şcolar; 
(4) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.  
Art.45. (1) Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolele 120-123 

dă dovadă de un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală 
până la încheierea semestrului/anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, 
asociată sancţiunii, se poate anula.  

(2) Anularea este decisă de cel care a aplicat sancţiunea.  
Art.46. Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe 

nejustificate, pe semestru, din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din 
numărul de ore pe semestru la o disciplină/modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un 
punct.  
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Art.47. (1) Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii de învăţământ plătesc toate 
lucrările necesare reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor 
deteriorate;  
(2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, 
revenind întregii clase; 
(3) În cazul distrugerii/ deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc 
manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului 
de manual deteriorat, iar în caz de imposibilitate, achită contravaloarea acestuia;  
(4) Pentru faptele prevăzute la alin. (1) şi (3), elevii pot fi sancţionaţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 27 din prezentul regulament.  

Art.48. (1) Contestaţiile împotriva sancţiunilor prevăzute la art. 27 se adresează, în 
scris, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în termen de 5 zile de la aplicarea 
sancţiunii; 

(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la 
secretariatul unităţii de învăţământ;  

(3) Hotărârea consiliului de administraţie este definitivă. 
 
Art.49. Profesorul de serviciu: serviciul pe şcoală este efectuat de două cadre 

didactice, de la învăţământul primar, şi un cadru didactic de la cel gimnazialorganizat pe baza 
unor planificări, şi a unei proceduri întocmite la nivelul şcolii. 

Atribuţiile profesorului de serviciu: 
a) Monitorizează activitatea şcolii conform orarului, starea disciplinară şi păstrarea 

bunurilor; 
b) Preia o parte din atribuţiile directorilor în lipsa acestora; 
c) Intervine prompt în cazuri deosebite (incendii, calamităţi naturale, accidente); 
d) Coordonează activitatea elevului de serviciu; 
e) Supraveghează elevii în pauze; 
f) Mediază relaţiile persoanelor străine cu personalul şcolii; 
g) La sfârşitul programului, cele două cadre didactice  întocmesc  un proces verbal, 

consemnând evenimentele deosebite şi fiecare predă administratului şcolii 
cataloagele de la învăţământul primar respectiv  gimnazial. 

 
Art.50. Elevul de serviciu are următorul program:  7,45 - 14,10   
Atribuţii: 
a) Se prezintă la program în ţinută decentă şi are un comportament adecvat; 
b) Legitimează şi consemnează în registru persoanele străine, anunţând profesorul de 

serviciu sau conducerea şcolii; 
c) Nu permite intrarea persoanelor străine în cancelarie; 
d) Nu permite staţionarea elevilor pe holul principal; 
e) Semnalizează începutul şi sfârşitul orelor conform programului: 

8 - 8,50; 9 - 9,50; 10,10 - 11; 11,10 - 12; 12,10 - 13; 13,10 - 14. 
f)   Asigură aprovizionarea cu cretă. 
 
Art.51. Personalul didactic auxiliar şi nedidactic 
a) Programul pentru secretariat, contabilitate şi bibliotecă 7,30 – 15,30; 
b) Atribuţiile secretarului: 

 Compartimentul de secretariat este subordonat directorului unităţii de 
învăţământ; 
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 Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul unităţii de 
învăţământ şi alte persoane interesate, potrivit programului de lucru;  

 Secretariatul asigură permanenţa pe întreaga perioadă de desfăşurare a 
orelor de curs; 

 Secretarul completează foile matricole, cataloagele de corigenţă şi se ocupă 
de arhivarea tuturor documentelor şcolare; 

 În perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se păstrează la secretariat; 

 Procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se face în conformitate cu 
reglementările stabilite prin ordinul Ministrului Educaţiei Cercetării şi 
Tineretului; 

 Procurarea, completarea eliberarea şi evidenţa actelor de studii se face în 
conformitate cu prevederile Regulamentului privind regimul juridica al actelor 
de studii şi al documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul 
preuniversitar, aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei Cercetării şi 
Tineretului; 

 Evidenţa, selecţionarea, păstrarea şi depunerea documentelor şcolare la 
Arhivele Naţionale, după expirarea termenelor de păstrare stabilite prin 
Indicatorul termenelor de păstrare, aprobat prin ordin al Ministrului Educaţiei 
Cercetării şi Tineretului, se face în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor 
Naţionale nr.16 din 2 aprilie 1996. 

 
Art.52.  (art. 89 din lege) Atribuţiile bibliotecarului: 

 Asigură documentarea şi cerinţele de lectură ale elevilor şi personalului 
didactic; 

 Popularizează apariţiile editoriale; 

 Îndrumă lectura elevilor; 

 Se preocupă de recondiţionarea volumelor. 

  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.  
 

Art.53.  Serviciul administrativ: 

 Programul personalului de îngrijire şi al muncitorilor de întreţinere: 7,30 – 
15,30.         

 Personalul de pază va avea programul de lucru conform graficului, prin 
rotaţie. 

 (Art.88. din lege)  (1) Serviciul de administraţie este subordonat directorului 
unităţii de învăţământ.  

 (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 (mecanici, paznici, portari, magazineri, muncitori, gestionari, 
personalul de cantină, internat şi de aprovizionare).  

 (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.  
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 (4) Programul personalului de îngrijire se stabileşte de către administrator, 
potrivit nevoilor unităţii de învăţământ şi se aprobă de 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. 54 (Art.87 din lege ) Serviciul de contabilitate este subordonat directorului unităţii de 
învăţământ.  

o (2) Serviciul de contabilitate al unităţii de învăţământ şi cel al centrului de 
execuţie bugetară, acolo unde este cazul, subordonat directorului-ordonator 
terţiar de credite, asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea 
activităţii financiar-contabile a unităţii de învăţământ, în conformitate cu 
dispoziţiile legale în vigoare.  

o (3) Contabilitatea îndeplineşte orice sarcini financiar-contabile încredinţate 
de director sau stipulate expres în acte normative.  

 
Art. 55. (Art.90 ) Informaticianul este subordonat directorului unităţii de învăţământ şi 

îndeplinesc funcţiile prevăzute de fişa postului. 
 

 

CAP. III  ASIGURAREA SECURITĂŢII ŞI A SIGURANŢEI ELEVILOR ÎN 
PERIMETRUL UNITĂŢII ŞCOLARE   

 
Art. 56. Accesul elevilor în şcoală se face pe uşa de la intrarea elevilor,  între orele  
7,30- 7,50,sub supravegherea unui membru al personalului de întreţinere al şcolii. 

 Accesul elevilor în şcoală  este permis pe baza ecusonului, semn distinctiv pentru elevii şcolii 
noastre. 

 Pe timpul orelor de curs, uşa de la intrarea elevilor va fi încuiată, cheia fiind la elevul 
de serviciu, loc numit  punct de control.  

  Accesul în şcoală a părinţilor/reprezentanţilor legali, rude, vizitatori etc, se face prin 
intrarea principală, şi este permisă după verificarea identităţii acestora de către 
elevul de serviciu. 

 Elevul de serviciu legitimează toate persoanele străine care intră în unitate şi 
înregistrează  la punctul de control, în Registrul pentru evidenţa accesului 
vizitatorilor în spaţiile unităţii de învăţământ, datele vizitatorului: numele, 
prenumele, seria actului de identitate, scopul vizitei, precum şi ora intrării şi părăsirii 
incintei unităţii de învăţământ. 

După înregistrarea datelor vizitatorului, elevul de serviciu înmânează   ecusonul 
pentru vizitatori, care atestă calitatea de vizitator/invitat,  

Elevul de serviciu va conduce vizitatorul până la locul stabilit şi anunţă persoana cu 
care vizitatorul solicită întâlnirea. 

Vizitatorii au obligaţia să respecte reglementările interne ale unităţii referitoare la accesul 
în unitate.Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la evacuarea din perimetrul unităţii 
de învăţământ.  

Art. 57. Accesul părinţilor/ reperezentanţilor legali în incinta şcolii este permis în 
următoarele cazuri: 
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a ) la solicitarea  educatorilor/învăţătorilor/profesorilor diriginţi/ profesorilor clasei/ conducerii 
unităţii de învăţământ; 
b) la şedinţele cu părinţii, lectorate cu părinţii organizate de personalul didactic; 
c) pentru rezolvarea unor probleme referitoarea la acte/documente de studii sau alte situaţii 

şcolare  
d) la întâlnirile solicitate de părinţi/reprezentanţi legali programate de comun acord cu 

personalul didactic; 
e) la diferite evenimente publice şi activităţi şcolare/ extraşcolare organizate în cadrul şcolii 

şi la care sunt invitaţi să participe părinţii; 
f) pentru spijinirea deplasării copiilor din învăţământul preşcolar, respectiv a elevilor din 

clasele pregătitoare şi din clasa I, în şi din sala de curs;  
Art. 58.Părinţii elevilor celorlalte clase, pot aştepta ieşirea copiilor de la cursuri sau pot 

conduce pe copii, până la uşa de la intrarea elevilor în şcoală, atât la corpul de clădire A cât şi 
cel de la clădirea B. 

Art. 59. Părinţii/ tutorii legali ai elevilor nu au acces în şcoală decât în pauze, cu excepţia 
cazurilor  de forţă majoră. 

Art. 60. Este interzis accesul în şcoală a persoanelor turbulente, sau a celor aflate sub 
influenţa băuturilor alcoolice, precum şi a celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi 
liniştea din unitatea şcolară. 

Art. 61.Se intezice vizitatorilor însoţiţi de câini sau care au asupra lor obiecte 
contondente, substanţe toxice, iritante sau inflamabile sau publicaţii cu caracter obscen. 

Art. 62. Învăţătorii şi diriginţii tuturor claselor vor informa elevii şi părinţii/ reprezentanţii 
legali despre aceasta.  

Art. 63.Ieşirea elevilor din şcoală în timpul orelor de curs este interzisă, uşa destinată 
ieşirii şi intrării lor fiind închisă, iar în pauze elevii pot ieşi din şcoală doar pentru a se deplsa 
la corpul de clădire B, pentru orele de educaţie fizică sau la bibliotecă. 
Art. 59.Elevii claselor primare vor fi însoţiţi în deplasarea la sala de spor( aflată pe partea 
cealaltă a străzii) de profesorii de educaţie fizică. 

 
Art. 64. Fiecare elev al şcolii  este obligat să poarte ecuson cu un conţinut de 

identificare 
specifică, pe toată durata prezenţei sale în unitate. 

 Elevii de serviciu vor purta ecuson de identificare: „Elev de serviciu” 

 Va fi întocmit graficul pentru efectuarea serviciului pe şcoală, atât pentru elevi cât 
şi pentru profesori de  către comisia pentru realizarea serviciului pe şcoală , avizat şi afişat 
în cancelarie şi la punctul de control . 
Regulamentul elevului de serviciu în şcoală va fi anexat la Registrul pentru evidenţa 

accesului vizitatorilor în spaţiile unităţii de învăţământ. 
Regulamentul profesorului de serviciu în şcoală va fi afişat în cancelarie. 

 
Art. 65. Cadrele didactice au următoarele obligaţii şi responsabilităţi: 

a) să cunoască şi să respecte îndatoririle ce le revin, în calitate de profesori de serviciu, 
cuprinse în procedura serviciului pe şcoală şi accesul persoanelor în incinta şcolii; 

b) să informeze, în regim de urgenţă, conducerea şcolii / sau organele de poliţie / 
jandarmerie asupra producerii unor evenimente de natură să afecteze ordinea publică, 
precum şi  asupra prezenţei  nejustificate a unor persoane în incinta şcolii.  

c) În cazul unor incidente care pot pune în pericol siguranţa elevilor sau a personalului, vor 
informa cu prioritate organele de poliţie/jandarmerie, 
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d) conducerea unităţii de învăţământ, învăţătorii şi profesorii diriginţi vor organiza şi realiza 
instruirea elevilor şi a părinţilor pentru cunoaşterea şi aplicarea  prezentei proceduri. 

Pentru circulaţia elevilor se va folosi numai intrarea dinspre curtea interioară; 
 
Art. 66. După încheierea ultimei ore de curs elevii pot rămâne în şcoală numai sub  

supravegherea cadrelor didactice. 
(1) Începând cu 7.X.2013, de la ora 12, vor rămâne să-şi facă temele, acei copii pentru care 
şi-au dat acordul părinţii în chestionarele adresate la începutul anului şcolar, pe clase, după 
graficul nr. 1, anexat;  
(2) Elevii vor fi supravegheaţi de cadre didactice, conform graficului nr. 2, anexat; 
(3) Copiii care frecventează orele din proiectul extraşcolar „Şcoală după şcoală”, vor avea un 
timp rezervat pentru recreere şi de luat masa, de cel mult 50 de minute, după care îşi 
efectuează temele primite în ziua respectivă; 
Pentru efectuarea temelor, elevii pot solicita sprijinul cadrului didactic supraveghetor, sau 
după caz, poate colabora cu ceilalţi colegi de grupă; 

 
Art. 67. Transportul elevilor cu microbuzul, de la Ţarna Mare la Fălticeni şi retur, se va 

face conform unei proceduri întocmite în conformitate cu Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învăţământ, din 2005. 

 
Art. 68. Cadrele didactice trebuie să respecte drepturile copiilor ce decurg din Legea 

nr. 272/2004, cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copiilor, cu completările privind 
contravenţiile  în amenzi, dacă se aplică rele tratamente elevilor. Art.47 din lege, alin (2) pune 
în vedere cadrelor didactice că „pedepsele în cadrul procesului instructiv-educativ sunt 
interzise.” 

 
 
Director,                                                                              Director adjunct, 

Prof. Ilincăi Daniela                                                                    Prof. Stratulat Ana  
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Revizuit şi completat, astăzi, 10.X.2013 


