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AN  ŞCOLAR 2020 – 2021 

CUZA  VODĂ 

2020 

 

CAPITOLUL  I. 

DISPOZIŢII  GENERALE 

Art. 1. Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare stabileşte ordinea şi disciplina muncii 

în Şcoala Gimnazială “Elena Doamna” şi este elaborat in baza art. 2 alin. 1 din Regulamentul de 

organizare a invatamantului preuniversitar aprobat prin Ordinul nr. 5447/31.08.2020, cu 

modificările și completările ulterioare si respecta prevederile Legii nr.1/2011 si ale actelor 

normative si/sau administrative  cu caracter normativ care reglementeaza drepturile si obligatiile 

beneficiarilor primari ai educatiei si ale personalului din unitatea de invatamant, precum si 

prevederile Contractului colectiv de munca. 

Art. 2. Respectarea Regulamentului de organizare si functionare este obligatorie pentru toţi 

angajaţii şcolii: director, profesori, personal didactic auxiliar şi nedidactic, pentru elevi, părinţi şi 

toate persoanele care vin în contact cu şcoala. 

Art. 3.  Acest regulament se aplică în incinta instituției (școală și grădiniță) şi în spaţiile anexă 

(curtea, aleile de acces, sala de sport) pentru tot personalul salariat al şcolii, elevi, 

părinţi/tutori/reprezentanţi legali ai elevilor. 

REGULAMENTUL DE 

ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE                                
AL ŞCOLII GIMNAZIALE „ELENA DOAMNA”, CUZA VODĂ 
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Art. 4. Regulamentul de organizare şi funcţionare  a fost elaborat de către un colectiv de lucru 

numit prin hotărarea Consiliului de Administrație nr. 23 din 06.10.2020, coordonat de un cadru 

didactic.   

Art. 5. Regulamentul de organizare si functionare poate fi revizuit anual, în termen de cel mult 

45 de zile de la începutul fiecărui an școlar sau ori de cate ori este nevoie. Propunerile pentru 

revizuirea regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ se depun în scris 

și se înregistrează la secretariatul unității de învățământ, de către organismele care au 

avizat/aprobat regulamentul în vigoare și vor fi supuse procedurilor de avizare și aprobare 

prevăzute in Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, 

aprobat prin OMEC nr.  5447/2020, cu modificările și completările ulterioare și în OMEN nr. 

3027/08.01.2018 - Art. I, punctul 2. 

Art. 6. (1) Regulamentul de organizare si functionare intră în vigoare după aprobarea lui în 

Consiliul de Administrație cf. Art. 2  alin 6 din ROFUIP. 

(2) La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga Regulamentul de organizare si 

functionare al scolii, nr. 3064/26.10.2019. 

Art. 7. Pentru aducerea la cunoștința personalului unității de învățământ a părinților și a elevilor 

prezentul regulament se afișează la avizier.  Dirigintii, invatatorii si educatoarele vor comunica 

elementele de conținut întregului personal, elevilor si părinților pentru respectare și punere în 

practică. Personalul unității de învățământ, părinții, tutorii sau susținătorii legali își vor asuma, 

prin semnătură, faptul că au fost informați referitor la prevederile prezentului regulament de 

organizare și funcționare al scolii. 

Art. 8. Prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al şcolii si celelalte indatoriri 

precizate (stipulate) de Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant 

preuniversitar, Legea nr. 1/2011 sunt obligatorii pentru tot personalul unitatii de invatamant, 

pentru elevi si parinti. Nerespectarea prezentului regulament constituie abatere și se sancționează 

conform prevederilor legale. 

Art. 9. Activitatea care se desfasoara in Scoala Gimnaziala “Elena Doamna” este apolitica si 

nediscriminatorie. 

Art. 10. In spatiile apartinand institutiei sunt interzise: 

a. activitati contrare prevederilor Constitutiei Romaniei; 

b. crearea si functionarea oricaror formatiuni politice; 

c.  organizarea si desfasurarea activitatilor de  propaganda politica sau prozelitism religios; 

d. activitati care incalca normele generale de moralitate și orice formă de activitate care 

încalcă normele de conduită morală și conviețuire socială, care pun în pericol sănătatea și 

integritatea fizică și psihică a beneficiarilor primari ai educației și a personalului din 

unitate. 
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CAPITOLUL  II. 

ORGANIZAREA  UNITĂŢII  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Sectiunea 1 

Dispozitii generale 

 

 

 

Art. 11. Unitățile de învățământ autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate fac parte din 

rețeaua școlară națională, care se constituie în conformitate cu prevederile legale. 

Art. 12.  (1) În sistemul național de învățământ, unitățile de învățământ autorizate să funcționeze 

provizoriu/acreditate dobândesc personalitate juridică, în conformitate cu prevederile legislației 

în vigoare. 

(2) Unitatea de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică (PJ) are următoarele elemente 

definitorii: 

a) act de înființare - ordin de ministru/hotărâre a autorităților administrației publice locale sau 

județene (după caz)/hotărâre judecătorească/orice alt act emis în acest sens și care respectă 

prevederile legislației în vigoare; 

b) dispune de patrimoniu, în proprietate publică/privată sau prin administrare/comodat/închiriere 

(sediu, dotări corespunzătoare, adresă); 

c) cod de identitate fiscală (CIF); 

d) cont în Trezoreria Statului/bancă - pentru unitățile de învățământ particular; 

e) ștampilă cu stema României și cu denumirea actualizată a Ministerului Educației și Cercetării, 

denumit în continuare ministerul, și cu denumirea exactă a unității de învățământ 

corespunzătoare nivelului maxim de învățământ școlarizat; 

f) domeniu web. 

Art. 13. (1) Inspectoratele școlare stabilesc, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, după 

consultarea reprezentanților unităților de învățământ și a autorităților administrației publice 

locale, circumscripțiile unităților de învățământ care școlarizează grupe și/sau clase de nivel 

antepreșcolar, preșcolar, primar și gimnazial, cu respectarea prevederilor legale. 

(2) Circumscripția școlară este formată din totalitatea străzilor aflate în apropierea unității de 

învățământ și arondate acesteia, în vederea școlarizării antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor. 

(3) Unitățile de învățământ școlarizează în învățământul antepreșcolar, preșcolar, primar și 

gimnazial, cu prioritate, în limita planului de școlarizare aprobat, copiii/elevii care au domiciliul 

în circumscripția școlară a unității de învățământ respective. Înscrierea se face în urma unei 

solicitări scrise din partea părintelui sau a reprezentantului legal. 

(4) Părintele sau reprezentantul legal are dreptul de a solicita școlarizarea copilului la o altă 

unitate de învățământ decât cea la care domiciliul său este arondat. Înscrierea se face în urma 

unei solicitări scrise din partea părintelui, tutorelui sau reprezentantului legal și se aprobă de către 

consiliul de administrație al unității de învățământ la care se solicită înscrierea, în limita planului 

de școlarizare aprobat, după asigurarea școlarizării elevilor din circumscripția școlară a unității 

de învățământ respective. Prin excepție, înscrierea în clasa pregătitoare se face conform 

metodologiei specifice, elaborate de minister. 

 

Art. 14.  Sistemul educațional promovat în cadrul şcolii urmăreşte eficientizarea procesului de 

invatamant, motivarea în sens pozitiv a învatarii, cresterea interesului elevului în orientarea 

profesionala, sistematizarea şi continuarea procesului de instruire, legarea educaţiei de aspectele 
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practice ale vieţii, buna colaborare cu comunitatea locală, dezvoltarea bazei materiale şi didactice 

a şcolii, creşterea performanţelor şcolare. 

Art. 15 (1) Anul școlar începe la 1 septembrie și se încheie la 31 august din anul calendaristic 

următor. 

(2) Structura anului școlar, respectiv perioadele de desfășurare a cursurilor, a vacanțelor și a 

sesiunilor de evaluări, examene și concursuri naționale se stabilesc prin ordin al ministrului 

educației și cercetării. 

(3) În situații obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități, alte situații excepționale, 

cursurile școlare față în față pot fi suspendate pe o perioadă determinată, potrivit reglementărilor 

aplicabile. 

(4) Suspendarea cursurilor se poate face, după caz: 

a) la nivelul unor formațiuni de studiu - grupe/clase din cadrul unității de învățământ, precum și 

la nivelul unității de învățământ - la cererea directorului, în baza hotărârii consiliului de 

administrație al unității, cu informarea inspectorului școlar general/al municipiului București, 

respectiv cu aprobarea inspectorului școlar general și informarea Ministerului Educației și 

Cercetării; 

b) la nivelul grupurilor de unități de învățământ din același județ/municipiul București - la 

cererea inspectorului școlar general, cu aprobarea ministerului; 

c) la nivel regional sau național, prin ordin al ministrului educației și cercetării ca urmare a 

hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență, respectiv 

Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CJSU/CNSU), după caz. 

(5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei 

școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al unității de învățământ. 

(6) În situații excepționale, ministrul educației și cercetării poate emite instrucțiuni și cu alte 

măsuri specifice în vederea continuării procesului educațional. 

(7) Reluarea activităților didactice care presupun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor 

și a elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar se realizează cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare. 

(8) În situații excepționale, inclusiv pe perioada declarării stării de urgență/alertă, Ministerul 

Educației și Cercetării elaborează și aprobă, prin ordin al ministrului, metodologia- cadru de 

organizare și desfășurare a activităților prin intermediul tehnologiei și al internetului. 

Art. 16 (1) În perioada vacanțelor, în unitățile de învățământ cu nivel preșcolar se pot organiza 

activități educative cu copiii, cu avizul direcției de sănătate publică. 

(2) În vederea participării la activitățile educative menționate la alin. (1), părinții și unitatea de 

învățământ încheie pentru perioada respectivă contract educațional conform anexei la prezentul 

regulament. 

Art. 17.  Şcoala Gimnazială „Elena Doamna” , Comuna Cuza Vodă cuprinde următoarele forme 

de învăţământ: preşcolar (Grădiniţa cu Program Normal „Prichindel”, Comuna Cuza Vodă – 

structură a Şcolii Gimnaziale „Elena Doamna” , Comuna Cuza Vodă ), primar (clasa pregătitoare 

- IV) şi gimnazial (cls. V-VIII)  

Art. 18.  (1)   În unitatea de învăţământ cursurile se desfăşoară într-un singur schimb, astfel:  

Ciclul preșcolar 

8.15  - 11.00 

Ora Ciclul primar Ciclul gimnazial 

1.                               8.15-8.45                                                             8.00-8.45 

2.                               8.55-9.25                                                             8.50-9.35 

3.                               9.35-10.05                                                           9.40-10.25 

https://lege5.ro/Gratuit/gm4dgojvgmzq/regulamentul-cadru-de-organizare-si-functionare-a-unitatilor-de-invatamant-preuniversitar-din-31082020?pid=322901764&d=2020-09-11#p-322901764


Şcoala Gimnazială „Elena Doamna”                                                                                            
Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 201, Comuna Cuza Vodă, Judeţul Galaţi                                 
Tel./fax 0236 823860, e-mail: elenadoamna2006@yahoo.com                                                        
Web: www.scoalaelenadoamna.ro 

    
                                                 
2020 - 2021 

 

5 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Şcolii Gimnaziale “Elena Doamna”, Comuna Cuza Vodă. 
Dezbătut şi aprobat în Consiliul Profesoral din data de 06.10.2020 
Dezbătut și aprobat în ședința CRP din data de 06.10.2020                                                                                  
Avizat de Consiliul de Administraţie din 07.10.2020 

 

4.                              10.15-10.45                                                         10.30-11.15 

5.                              10.55-11.25                                                         11.20-12.05 

6.                                                                                                          12.10-12.55 

7.                         13.00-13.45 

 

La art. 18,  alin. (1) a fost modificat prin Decizia nr. 22/ 22.09.2020, în baza HCA nr. 

22/10.09.2020. 

 

(2) Durata orei de curs pentru ciclul de invatamant primar este de 30 de minute, cu 10 minute 

pauza si pentru ciclul de invatamant gimnazial este de 45 de minute iar a pauzelor de 5 minute, și 

cu 5 minute, timp în care cadrele didactice se schimbă de la o clasă la alta; 

(3)  Pentru ciclul prescolar  durata orei este de 30 de minute, cu 10 minute pauza, alternând la 

fiecare grupă. 

(4)  La propunerea directorului scolii sau a Consiliului de administratie, programul de 

functionare se poate modifica, atunci cand situatia o impune, cu informarea I.S.J. Galati. 

(5) Serviciul contabilitate îşi desfăşoară programul în intervalul 7.00 – 11.00 iar serviciul 

secretariat în intervalul 8.00 – 16.00. Accesul elevilor la secretariat este permis conform 

programului afişat. Carnetele de elev sunt avizate de secretariat prin intermediul diriginţilor şi 

învăţătorilor.  

(6)  Compartimentul nedidactic din cadrul Scolii Gimnaziale „Elena Doamna’, Comuna Cuza 

Voda îşi desfăşoară programul zilnic după cum urmează: 

Personal didactic 

auxiliar și nedidactic 

Perioadă Pauza de masă 

01 noiembrie – 

31martie 

01 aprilie – 

 31 octombrie 

Îngrijitoare 
Schimbul I:  07.00 – 15.00 

Schimbul II:  08.00 – 16.00 

11.00 – 11.30 

Fochist – muncitor 

calificat 

6.00 - 14.00 7.00 - 15.00 10.00 – 10.30 11.00 -11.30 

în perioada vacanței de vară programul personalului nedidactic se va desfășura în intervalul orar 8.00 – 

16.00. 

 

timpul de muncă fiind de 8 ore zilnic (cu o pauză de masă de 30 de minute, care se include în 

programul de lucru), organizat in  2  schimburi saptamanale. 

 

(7)  Compartimentul nedidactic(ingrijitoare pentru invatamantul prescolar) din cadrul Gradinitei 

cu Program Normal „Prichindel” – structura a  Scolii Gimnaziale „Elena Doamna’, Comuna 

Cuza Voda îşi desfăşoară programul zilnic după cum urmează: 

Personal nedidactic  Perioadă Pauză masă 

ingrijitoare pentru invatamantul 

prescolar 

7.00 – 15.00 11.00 – 11.30 

în perioada vacanței de vară programul personalului nedidactic se va desfășura în intervalul orar 

8.00 – 16.00. 

 

timpul de muncă fiind de 8 ore zilnic (cu o pauză de masă de 30 de minute, care se include în 

programul de lucru), organizat intr-un singur  schimb saptamanal. 

________ 
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La art. 18,  alin. (7) a fost modificat prin Decizia nr. 22/22.10.2020, în baza HCA nr. 

22/22.09.2020. 

 

 (8) Programul compartimentelor secretariat, contabilitate şi nedidactic  poate fi modificat, atunci 

când situaţia o impune, pe baza hotararii Consiliului de Administratie al şcolii. 

Art. 19.  (1) Intrarea la cursuri a elevilor din învăţământul primar(clasele a III-a și a IV-a) se face 

prin uşa dinspre NE (intrarea elevilor), în intervalul 8.00 – 8.15. Ieşirea elevilor de la cursuri se 

face pe aceeasi usa.  

(2) Intrarea la cursuri a elevilor din învăţământul primar (clasele I și a II-a) si gimnazial(clasa a 

V-a) se face prin uşa dinspre NV (intrarea profesorilor), în intervalul 8.00 – 8.15/7.45-8.00. 

Ieşirea elevilor de la cursuri se face pe aceeasi usa.  

(3) Intrarea la cursuri a elevilor din învăţământul gimnazial(clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a) se 

face prin uşa dinspre NV (intrare sala de sport), în intervalul 7.45 – 8.00. Ieşirea elevilor de la 

cursuri se face pe aceeasi usa.  

(4) Prezenţa în scoala în afara orelor de curs, pentru orice activitate, inclusiv pentru ore de 

pregătire suplimentară, este permisă numai cu acordul directorului unităţii. 

Art. 20.  Elevii pot părăsi scoala în timpul desfăşurării programului şcolar doar pentru motive 

bine întemeiate şi dovedite (adeverinţă de la medicul de familie, învoire scrisă de la 

părinte/tutore). De asemenea, elevii mai pot părăsi scoala în timpul programului şcolar şi în cazul 

în care părintele/tutorele solicită personal plecarea elevului de la cursuri pentru rezolvarea unor 

probleme urgente de familie. În toate cazurile menţionate mai sus elevii nu pot părăsi scoala 

decât însoţiţi de către părinţi/tutori.                  

Art. 21. (1)  Având în vedere Legea privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, nr. 

137 din 01.03.2007, Consiliul profesoral, cu acordul  Consiliului Reprezentativ al Părinţilor, 

stabileşte ca semn/element distinctiv pentru elevii scolii – uniforma de culoare neagră şi 

cravata rosie cu insemnele instituţiei de învăţământ. 

(2)  Elevii scolii vor  purta uniforma si  cravata cu însemnele scolii, pe tot parcursul activităţilor 

desfăşurate în şcoală. Ţinuta vestimentară sau lipsa semnelor/elementelor de identificare nu 

reprezintă un motiv pentru refuzarea accesului în perimetrul şcolii sau eliminarea de la 

cursuri. 

Art. 22.  (1)  În perimetrul unității de învăţământ fumatul este interzis, conform prevederilor 

legislaţiei în vigoare. 

(2)  În unitatea de învăţământ este interzisă filmarea/fotografierea/înregistrarea persoanelor și 

activităților desfășurate în școală de către personalul şcolii, elevi, părinţi/tutori/susţinători legali 

şi toate persoanele care vin în contact cu şcoala, filmarea/fotografierea/înregistrarea fiind permisă 

doar cu acordul conducerii şcolii;  

Art. 23.  Personalul Școlii Gimnaziale “Elena Doamna”: 

  Personal didactic :  

    - educatoare: 3 

    - învăţători: 5 

    - profesori: 12 

  Personal didactic auxiliar:  

- secretară: 1  (1 normă) 

- administrator financiar: 1  (1/2 normă) 

  Personal nedidactic: 

                                                -  ingrijitoare pentru invatamantul prescolar: 1 (1 norma) 

                                                - îngrijitoare pentru invatamantul primar și gimnazial: 2 

                                                - fochist (muncitor calificat): 1 
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Sectiunea 2 

Structura Scolii Gimnaziale „Elena Doamna” cuprinde: 

Art. 24.  Structura Scolii Gimnaziale „Elena Doamna” cuprinde: 

(1) Conducere:  

 Consiliul de administratie  

 Director 

(2) Organisme funcţionale la nivelul Şcolii Gimnaziale „Elena Doamna”, Comuna Cuza 

Vodă: 

 Coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare 

 Consiliul profesoral  

 Comisii de lucru (cu caracter permanent, cu caracter temporar și cu caracter ocazional) 

 Consiliul clasei 

 Consiliul elevilor  

 (3) Resurse umane:  

 personalul didactic  

 personalul didactic auxiliar 

 personal nedidactic 

 elevi 

(4) Resurse materiale:  

GRĂDINIȚA:  

 4 sali de clasa 

 cancelarie 

 izolator si grup sanitar aferent 

 filtru 

 sala material didactic 

 oficiu/sala pentru „lapte -corn” 

 

  

ȘCOALA  

 8  sali clasă   bibliotecă 

 3 laboratoare   sala pentru „lapte – corn” 

 1 sală de sport   cabinet director 

 cancelarie 

 teren de sport cu supraf. 

sintetică 

 
 secretariat 

 arhivă 

 

Sectiunea 3 

Organizarea activității 

 

Art. 25. Activitatea in scoala se organizeaza conform prevederilor legale si este condusa de 

Consiliul de Administratie și director și se consultă după caz cu toate organismele interesate 

(organizații sindicale, Consiliul Profesoral, Consiliul Reprezentativ al părinților, Consiliul 

elevilor etc). 

Art. 26. Finalitatea tuturor activitatilor este optimizarea procesului de invatamant. 

Art. 27. Consiliul de administratie si Consiliul profesoral isi desfasoara activitatea conform 

graficului aprobat in prima sedinta a noului an scolar, dar se pot intruni si in situatii de urgenta la 

cererea persoanelor abilitate. 
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Art. 28. – (1)  În Scoala Gimnaziala “Elena Doamna”, Comuna Cuza Voda funcţionează comisii 

de lucru: 

a)  cu caracter permanent (Comisia pentru curriculum, Comisia de evaluare şi asigurare a 

calităţii, Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în carieră, Comisia de securitate şi 

sănătate în muncă, Comisia pentru situaţii de urgenţă, Comisia pentru controlul managerial 

intern, Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei în mediul şcolar, Comisia pentru 

prevenirea şi eliminarea faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea 

interculturalităţii; 

b) cu caracter temporar: Comisia pentru Programele „Lapte-corn” şi „Incurajarea consumului de 

fructe în şcoli – distribuţia mere”, Comisia pentru ritmicitatea notării şi verificarea cataloagelor, 

Comisia de acordare a ajutoarelor financiare, echipa de lucru în vederea revizurii PDI, Comisia 

pentru orarul şcolii şi planificarea serviciului pe şcoală, Comisia pentru inventarierea 

patrimoniului, Comisia de achiziţii a valorilor materiale şi a serviciilor, Comisia pentru recepţia 

serviciilor şi a bunurilor de natura obiectelor de inventar, Comisia pentru recepţia şi repartizarea 

manualelor şcolare pentru elevi, Comisia pentru verificarea documentelor şcolare şi a actelor de 

studii, Comisia pentru programe şi proiecte europene, Comisia privind frecvenţa la cursuri a 

elevilor, Comisia de orientare şcolară şi profesională, Comisia pentru promovarea imaginii şcolii, 

Comisia de selecţionare anuală a documentelor create a fi eliminate/arhivate, Comisia pentru 

biblioteca şcolară, Comisia de disciplină pentru elevi, Comisia de igienă, Comisia pentru 

reactualizarea/actualizarea site-ului şcolii, Comisia de relaţii publice, Comisia pentru olimpiade 

şi concursuri şcolare şi concursuri/competiţii sportive,  Comisia pentru implementarea colectării 

selective a deşeurilor, Comisia de consultare a site-ului MEC/ISJ Galaţi, a e-mail-ului, a 

forumului directorilor şi de gestionare a sistemului informatic din şcoală, Comisia pentru 

recensământul populaţiei şcolare, Comisia de evaluare a personalului nedidactic din unitate, 

Comisia pentru Programul "Școala altfel". 

c) cu caracter ocazional: sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel de 

comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unităţii de învăţământ,  

(2) Comisiile de lucru sunt constituite prin decizia directorului unităţii, componenţa lor fiind 

stabilită la începutul fiecărui an şcolar în cadrul şedinţei Consiliului Profesoral şi validată în 

şedinţa Consiliului de Administraţie sau ori de câte ori se impune constituirea lor. 

Art. 29. Consiliul clasei se intruneste la sfarsitul fiecarui semestru si ori de cate ori directorul, 

consilierul educativ, dirigintele sau membrii acestuia considera necesar. 

 

 

 

 

CAPITOLUL  III. 

MANAGEMENTUL  UNITATII DE INVATAMANT 

 

Sectiunea 1 

Dispoziții generale 
 

Art. 30  (1) Managementul unității de învățământ este asigurat în conformitate cu prevederile 

legale.  

(2) Conducerea unităţii şcolare este asigurată de Consiliu de Administraţie, ca organ colectiv, 

ales în baza prevederilor Legii Educaţiei Naţionale (L. 1 / 2011) si a Metodologiei – cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 

aprobată prin OMEN nr. 4619/22.09.2014 şi de director, care exercită conducerea executivă a 
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instituţiei, în baza deciziei ISJ Galati de numire in functie  şi a contractului managerial semnat de 

acesta. 

 (3) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea unității de învățământ se consultă, 

după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, reprezentanții organizațiilor 

sindicale afiliate federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ 

reuniversitar, care au membri în unitate, consiliul reprezentativ al părinților/asociația părinților, 

consiliul școlar al elevilor, autoritățile administrației publice locale. 

Art. 31.  Directorul este sprijinit în activitatea managerială de către Coordonatorul pentru 

proiecte şi programe educative scolare si extrascolare propus de Consiliul Profesoral, precum şi 

de Responsabilul Consiliului de Evaluare şi Asigurare a Calităţii validat în acelaşi Consiliu 

Profesoral, ambii primind avizul Consiliului de Administraţie al şcolii. 

 

Sectiunea  2 

Consiliul de administrație 

 

Art. 32.  (1) Consiliul de administrație este organ de conducere al unității de învățământ.  

(2) Consiliul de administrație se organizează și funcționează conform Metodologiei-cadru de 

organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ, aprobată prin 

ordin de ministrului  nr. 4619/2014 

(3)  Directorul unității de învățământ este președintele consiliului de administrație. 

Art. 33.  Consiliul de administraţie este organ de conducere al Scolii Gimnaziale „Elena 

Doamna” şi este alcătuit (conform Metodologiei – cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 

4619/22.09.2014) din 7 membri, astfel: 3 cadre didactice, un reprezentant al primarului, 1 

reprezentant al Consiliului Local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul este membru de drept 

al Consiliului de administraţie, din cota aferentă cadrelor didactice. Cadrele didactice sunt alese 

prin vot secret în şedinţa Consiliului Profesoral. 

Art. 34. Consiliul de administraţie se supune prezentului regulament şi ia măsurile necesare 

pentru respectarea acestuia, avand  rol de decizie în domeniul administrativ. 

Art. 35.  Atribuţiile Consiliului de administraţie sunt cele prevăzute în Capitolul IV din 

Metodologia de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie din unităţile de 

învăţământ preuniversitar. 

Art. 36. Membrii Consiliului de administraţie vor manifesta loialitate faţă de politica şcolii şi vor 

acţiona pentru promovarea imaginii şcolii în comunitatea locală. 

Art. 37.  Asigură respectarea prevederilor legale în vigoare, ale actelor şi normativelor forurilor 

ierarhic superioare. 

Art 38. Aprobă Regulamentul de organizare si functionare al scolii, după dezbaterea lui în 

Consiliul Profesoral, Consiliul Reprezentativ al Parintilor si in Consiliul Elevilor. 

Art.39. Consiliul de Administraţie se întâlneşte lunar sau de câte ori consideră necesar 

directorul,  sau o treime din membrii săi, care solicită în scris acest lucru Preşedintelui 

Consiliului de Administrație. 

Art.40.  (1) La ședințele consiliului de administrație participă de drept, reprezentantul 

organizației sindicale din unitatea de învățământ, cu statut de observator.  

(2) Președintele consiliului de administrație are obligația de a convoca reprezentantul organizației 

sindicale din unitatea de învățământ la toate ședințele consiliului de administrație.  

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

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

urmează a fi discutate. In cazul ședințelor extraordinare convocarea se face cu cel puțin 24 de ore 
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înainte. Procedura de convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din 

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

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

consiliului de administrație are obligația de a convoca reprezentantul elevilor, care are statut de 

observator. 

(5) În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații 

excepționale, ședințele consiliului de administrație se pot desfășura on-line, prin mijloace 

electronice de comunicare, în sistem de videoconferință. 

Art. 41.  Directorul unităţii emite decizii cu toate hotărârile luate în Consiliul de administraţie al 

şcolii. 

 

 

Sectiunea 3    

Directorul 

 

Art. 42.  Directorul exercită conducerea executivă a Scolii Gimnaziale „Elena Doamna” şi 

reprezintă unitatea de învăţământ în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în limitele 

competenţelor prevăzute de lege.  

Art. 43.    Ocuparea funcţiei de director se face conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 

Art. 44.  Directorul este subordonat Inspectoratului Şcolar Judetean Galati, reprezentat prin 

inspectorul general scolar. Fişa postului şi fişa de evaluare ale directorului sunt elaborate de 

Ministerul Educaţieiși Cercetării. 

Art. 45.  (1)  Atributiile directorului unitatii de invatamant sunt cele prevăzute în  Art. 94, 95, 96 

din Legea nr.1/2011, in art. 21 din Regulamentul de organizare a învăţământului preuniversitar 

aprobat prin Ordinul nr 5447 din 2020, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 

827 din 9.09.2020, în OMEN nr. 3027/08.01.2018 – art. I, punctele 12, 13, 14 și 15, în 

dispoziţiile Inspectoratului Şcolar Judeţean, precum şi în prezentul regulament. 

(2)  Exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ în conformitate cu atribuţiile conferite 

de lege, cu hotărârile Consiliului de administraţie şi cu alte reglementări legale; 

(3)  Este preşedintele Consiliului de administraţie şi este numit de drept Preşedintele Consiliului 

Profesoral în temeiul legii, în  faţa cărora prezintă anual rapoarte privind starea învăţământului 

din şcoală; 

(4)   Interzice aplicarea unor hotărâri ilegale ale acestor organisme şi informează pe inspectorul 

general; 

(5)   Are drept de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal salariat al unităţii de 

învăţământ şi răspunde de calitatea actului educativ din şcoală; 

(6)  Aprobă vizitarea unităţii de învăţământ şi asistenţele la ore, a altor persoane din afara 

unităţii, cu excepţia organelor de control ale Inspectoratului Şcolar; 

(7)  Elaborează fişele posturilor pentru coordonatorul de proiecte şi programe  educative, şefii de 

compartimente administrative şi auxiliare, care sunt în directă suboordonare a acestuia;  

(8)  Asigură prin responsabilii de catedre/comisii aplicarea planului de învăţământ, a programelor 

şcolare şi metodologia de evaluare, precum şi instrumentele necesare evaluării; 

(9)  Elaboreaza decizii de cercetare a unor reclamatii, sesizari ale cadrelor didactice sau 

parintilor, conform hotararii CA si raspunde  acestora in baza rapoartelor incheiate de membrii 

comisiilor de cercetare;  

(10)  Asigură paza unităţii şcolare întocmind împreună cu organele de poliţie Planul de pază, în 

condițiile prevăzute de lege, care va fi avizat anual, la începutul anului şcolar; 
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Art. 46.  Emite decizii şi note de serviciu in exercitarea atributiilor si a responsabilitatilor 

stabilite in conformitate art. 22 din Regulamentul de organizare a învăţământului preuniversitar 

aprobat prin OMENCS nr.  5447 din 2020, cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 47.  (1) Directorul prezintă anual un raport asupra educaţiei în Scoala Gimnaziala „Elena 

Doamna”  în faţa Comitetului Reprezentativ al Parintilor şi îl aduce la cunoştinţa autorităţilor 

administraţiei publice locale şi a Inspectoratului Şcolar Judetean Galati. 

(2) Rapoartele semestriale și anuale de activitate sunt postate pe site-ul școlii, un exemplar fiind 

transmis comitetului reprezentativ al părinților. 

Art. 48.  În lipsă, directorul are obligația de a delega atribuțiile către un alt cadru didactic, 

membru al Consiliului de administrație. Neîndeplinirea acestei obligații constituie abatere 

disciplinara și se sancționează conform legii. În situații excepționale (accident, boală și altele 

asemenea) în care directorul nu poate delega atribuțiile, un alt cadru didactic, membru al 

Consiliului de administrație desemnat anterior pentru astfel de situații de către acesta, preia 

atribuțiile directorului. 

Art.  49.   Autoritatea conducerii scolii: 

(1) Conducerea scolii este autorizata in orice moment sa controleze respectarea prevederilor 

referitoare  la interdictii  (controalele se vor realiza de cel putin 2 persoane numite de catre 

conducerea scolii si, daca este posibil, se vor realiza in prezenta elevului in cauza). 

(2) Aceasta poate: 

 (a) sa solicite elevilor sa-si goleasca gentile si hainele iar atunci cand exista suspiciuni 

intemeiate poate recurge la perchezitie.  

 (b) sa controleze obiectele aduse de elevi pentru a constata daca exista obiecte interzise, 

pe baze non-selective, iar acolo unde exista sa controleze dulapioarele puse la dispozitia elevilor 

in ceea ce priveste prezenta obiectelor interzise. 

(3)  In plus, conducerea scolii mai are si autoritatea sa ia masurile corespunzatoare si decizia 

finala in cazul incidentelor pentru care nu exista prevederi in regulamentul scolar. 

 

 

CAPITOLUL IV 

ORGANISME FUNCȚIONALE ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE PERSONALULUI 

SCOLII 

 

Sectiunea 1  

Consiliul profesoral 

 

Art. 50. Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere si de 

predare din Scoala Gimnaziala „Elena Doamna”. Presedintele Consiliului profesoral este 

directorul scolii. 

Art. 51. (1) Consiliul profesoral se întruneşte lunar în sesiuni ordinare sau ori de câte ori este 

nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii 

personalului didactic.  

(2) Temele pentru şedinţele ordinare sunt propuse de direcorul scolii şi aprobate în prima şedinţă 

a Consiliului Profesoral de la începutul fiecărui an şcolar.  

Art. 52.  Atribuţiile Consiliului Profesoral sunt cele prevăzute în art. 98, al. (2), din Legea 

Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi în art. 55 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţilor din învăţământul preuniversitar, modificat prin OMEC nr. 5447/2020 (lit. a. –lit. r). 

Art. 53.  (1) La şedinţele Consiliului Profesoral participarea cadrelor didactice care au norma de 

baza in Scoala Gimnaziala „Elena Doamna” este obligatorie;  



Şcoala Gimnazială „Elena Doamna”                                                                                            
Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 201, Comuna Cuza Vodă, Judeţul Galaţi                                 
Tel./fax 0236 823860, e-mail: elenadoamna2006@yahoo.com                                                        
Web: www.scoalaelenadoamna.ro 

    
                                                 
2020 - 2021 

 

12 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Şcolii Gimnaziale “Elena Doamna”, Comuna Cuza Vodă. 
Dezbătut şi aprobat în Consiliul Profesoral din data de 06.10.2020 
Dezbătut și aprobat în ședința CRP din data de 06.10.2020                                                                                  
Avizat de Consiliul de Administraţie din 07.10.2020 

 

(2) Absenţa nemotivată de la aceste şedinţe a cadrelor didactice care au declarat ca au norma de 

baza la unitatea noastra scolara se consideră abatere disciplinară.  

(3) Personalul didactic auxiliar si nedidactic este obligat să participe la şedinţele Consiliului 

profesoral atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia şi atunci când este 

invitat.  

Art. 54. La şedinţele Consiliului profesoral directorul poate invita, în funcţie de tematica 

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

partenerilor sociali.  

Art. 55.  La sfârşitul fiecărei şedinţe toţi membrii Consiliului profesoral 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.  

Art. 56. Directorul scolii numeşte, prin decizie, secretarul Consiliului Profesoral, in baza votului 

cadrelor didactice, care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale 

şedinţelor Consilului profesoral. 

Art. 57.  Modalitatea de vot (vot deschis sau vot secret) se stabileste la inceputul sedintei. 

Art. 58. În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații 

excepționale, ședințele consiliului profesoral se pot desfășura on-line, prin mijloace electronice 

de comunicare, în sistem de videoconferință. 

 

 

 

Sectiunea  2  

Consiliul clasei 

 

Art. 59  (1)  Consiliul clasei funcționează în învățământul primar si  gimnazial  și este constituit 

din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel puțin un părinte delegat 

al comitetului de părinți al clasei și, pentru toate clasele, cu excepția celor din învățământul 

primar, din reprezentantul elevilor clasei respective.  

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

primar, respectiv profesorul diriginte, în cazul învățământului gimnazial. 

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

situația o impune, la solicitarea învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul 

primar, respectiv a profesorului diriginte, a reprezentanților părinților și ai elevilor. 

(4) În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații 

excepționale, ședințele consiliului clasei se pot desfășura on-line, prin mijloace electronice de 

comunicare în sistem de videoconferință. 

 

Art. 60. Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase atribuţiile prevazute in 

art. 58 din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.: 

Art. 61. (1)  Hotărârile consiliului clasei se adoptă cu votul a jumătate plus 1 din totalul 

membrilor, în prezența a cel puțin 2/3 din numărul acestora.  

(2)  Hotărârile adoptate în ședințele consiliului clasei se înregistrează în registrul de procese-

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

obligatoriu, de dosarul care conține anexele proceselor-verbale.  

(3) Mediile la purtare mai mici decât 7,00 sunt propuse spre avizare de către profesorul diriginte 

consiliului clasei. Avizarea se face cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, în prezența a 

cel puțin 2/3 din numărul acestora. Ulterior, propunerile avizate sunt înaintate spre aprobare 

consiliului profesoral.  
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Art. 62. La şedinţele consiliului clasei participă ca invitat cel puţin un membru din conducerea 

şcolii. 

 

 

Sectiunea  3 

Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic 

 

Art. 63.  Personalul din Scoala Gimnaziala „Elena Doamna” este format din personal didactic, 

personal didactic auxiliar şi personal nedidactic sau administrativ.  

Art. 64. Intregul personal al scolii are obligatia sa manifeste un comportament de inalta tinuta 

morala si profesionala atat in cadrul scolii cat si in afara ei, astfel incat sa contribuie la 

mentinerea si dezvoltarea capitalului de imagine de care se bucura scoala. 

Art. 65. Toate cadrele didactice si didactice auxiliare au datoria de a-si desfasura activitatea 

profesionala in raport cu misiunea institutiei din care fac parte in scopul realizarii obiectivelor 

generale si a celor specifice prevazute in Planul Managerial de activitati elaborat de conducerea 

scolii si aprobat de Consiliul Profesoral. Membrii personalului didactic, didactic auxiliar si 

nedidactic au obligatia de a-si acorda respect reciproc si de a colabora in vederea sarcinilor 

profesionale ce le revin conform fişei postului. 

Art. 66.  Personalului din Scoala Gimnaziala „Elena Doamna” îi este interzis să desfăşoare și să 

încurajeze acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului, viaţa intimă, 

privată şi familială a acestuia sau ale celorlalți salariați din unitate. 

Art. 67.  Personalul din scoala are obligaţia să sesizeze, în cazul existenţei suspiciunilor legate de 

existenţa unui caz sau posibil de abuz, neglijare sau rele tratamente,  directia generala de 

asistenta sociala si protectia copilului din judetul/sectorul de domiciliu pentru a lua masurile 

corespunzatoare pentru a proteja copilul impotriva oricaror forme de violenta, inclusiv violenta 

sexuala, vatamare sau de abuz fizic sau mental, de rele tratamente sau de exploatare, de abandon 

sau neglijenta.  

Art. 68.  Personalului din scoala îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să 

agreseze verbal, fizic sau emoţional elevii sau colegii.  

Art. 69.  (1) Selecţia personalului din Scoala Gimnaziala „Elena Doamna” se face prin 

concurs/examen, conform normelor specifice în vigoare.  

(2) Angajarea personalului se face prin încheierea contractului individual de muncă de către 

directorul scolii. 

Art. 70.  Toti salariatii scolii au datoria de a se preocupa de conservarea si imbunatatirea bazei 

materiale a scolii si de a utiliza cu responsabilitate resursele materiale din dotare. 

Art. 71. Salile de clasa vor fi in responsabilitatea  directa a educatoarelor, 

invatatorilor/profesorilor diriginti, care au obligatia de a recupera de la colectivele respective 

contravaloarea daunelor produse. 

Art. 72. Personalului din scoala ii este interzis fumatul, consumul de bauturi alcoolice sau 

prezenta sub influenta alcoolului in incinta scolii.  

Art. 73. Toti salariatii scolii au datoria: 

  1. - sa respecte cu strictete programul de lucru; 

  2. - sa aiba o tinuta vestimentara corespunzatoare; 

  3. - sa cunoasca, sa aplice si sa respecte normele de sanatate si securitate în 

munca, a celor privind prevenirea si stingerea incendiilor, normele de protecţie a mediului 

înconjurător sau a oricaror  altor situatii care ar pune în pericol viata, sanatatea sau integritatea 

corporala a elevilor si a celor ce isi desfasoarã activitatea în scoala, precum si cladirea si 

instalatiile. 
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Art. 74. Termenele stabilite de conducerea scolii pentru depunerea documentelor si a situatiilor 

cerute sunt  obligatorii pentru toti angajatii. Nerespectarea lor va fi sanctionata prin depunctarea 

calificativului. 

Art.75. Personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic va efectua, la începutul anului şcolar, 

analizele medicale solicitate printr-o firmă autorizată de medicină muncii. 

Art. 76. Toti angajatii unitatii vor respecta atributiile mentionate conform fisei postului. 

 

 

 

 

Partea  1 

Personalul didactic 

 

Art. 77.  (1) Personalul didactic din Scoala Gimnaziala „Elena Doamna” cuprinde peroanele 

responsabile cu instruirea şi educaţia (educator/invatator/institutor/profesor invatamant 

primar/profesor).  

(2)   Activitatea cadrelor didactice cuprinde:  

a) Activitatea de predare la clasă  

b) Activitatea de pregătire a lecţiilor  

c) Activitatea de perfecţionare metodico-ştiinţifică  

d) Activitatea în cadrul catedrei metodice din care face parte  

e) Activitatea ca diriginte  

f) Activitatea în cadrul comisiei metodice a diriginţilor  

g) Activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii  

Art. 78.  Cadrele didactice din Scoala Gimnaziala „Elena Doamna” au drepturi si obligatii 

prevazute de legislatia in vigoare si de contractele colective de munca aplicabile.  

Art. 79.   Personalul didactic din Scoala Gimnaziala „Elena Doamna” este împărţit în  comisii de 

lucru menţionate la art. 23 din prezentul regulament. 

Art. 80.  Cadrele didactice au urmatoarele obligatii: 

(1) personalul didactic este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, astfel 

încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării 

examenului de definitivare în învăţământ, minimium 90 de credite profesionale transferabile; 

(2) este interzis cadrelor didactice să desfăşoare activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei 

didactice, cum sunt:  

 prestarea de către cadrul didactic a oricărei activităţi comerciale în incinta scolii sau în zona 

limitrofă;  

 comerţul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale;  

 practicarea, în public, a unor activităţi cu componenţă lubrică sau altele care implică exhibarea, 

în manieră obscenă, a corpului; 

(3) sa aiba o tinuta vestimentara decenta; 

(4) sa aiba un comportament civilizat, bazat pe colegialitate si respect fata de elevi; 

(5) la intrarea la ore să aibă întotdeauna catalogul personal sau o agendă asupra lor pentru 

consemnarea notelor/absenţelor elevilor, după care vor le vor consemna în catalog, în funcție de 

un grafic; 

(6) să comunice elevilor notele acordate şi să le consemneze în carnetul de elev;  
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(7) să nu condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea 

oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părinţii/tutorii acestora; astfel de practici, dovedite, 

se sancţionează conform legislaţiei în vigoare;  

 (8)  să semneze zilnic condica de prezenţă, indicându-se subiectul lecţiei respective; sunt 

interzise orice fel de consemnări/modificări în condica de prezenţă, cu excepţia celor efectuate de 

către director; 

(9)  să anunţe conducerea scolii în cazul absenţei de la cursuri din motive medicale, pentru a se 

lua măsuri de suplinire a orelor; 

(10)  niciun cadru didactic nu are voie să se substituie dirigintelui/învăţătorului clasei şi să 

motiveze absenţe de la alte discipline, să comenteze situaţii din catalog; toate aceste situaţii se 

vor limita la rubrica disciplinei pe care o predă; 

(11)  sa părăseasca ultimul sala la ultima oră de curs a clasei; 

(12)  să participe la şedinţele Consiliului profesoral şi ale Consilului clasei; 

(13) sa informeze conducerea scolii si organele abilitate in cazul producerii unui eveniment de 

natura sa puna in pericol siguranta persoanelor si securitatea bunurilor aflate in scoala; 

(14) sa efectueze serviciul pe şcoală, conform planificării, directorul şcolii fiind singurul care 

aprobă excepţiile, în funcţie de interesele majore ale şcolii sau ale organelor ierarhic superioare; 

refuzul exercitării serviciului pe şcoală se consideră abatere disciplinară. 

(15) să completeze corect şi la termen documentele şcolare (cataloage, carnete de elev); 

(16) sa participe la activităţile educative, cuprinse în planul de activităţi al şcolii sau al 

Inspectoratului şcolar acestea fiind  cuprinse în norma didactică, la fel şi participarea la 

olimpiade şi examene finale. 

(17)  sa incheie situaţiile şcolare la sfârşitul semestrelor sau ale anului, aceasta activitate fiind 

considerată o finalitate importantă în demersul didactic. 

(18) sa participa la activitatile privind Simularea examenului de Evaluare Nationala, conform 

planificarii facuta de director, precum si la examenele de la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a 

sau admiterea la licee/scoli profesionale. 

(19) sa vegheze la siguranta elevilor, in perimetrul scolii, pe parcursul desfasurarii programului 

scolar si a activitatilor extracurriculare/extrascolare. 

Art. 81. Cadrele didactice vor prezenta la sfârşitul fiecărui semestru un raport de activitate 

precum şi fişa de autoevaluare la sfârşitul anului şcolar, in vederea obţinerii calificativului anual.  

Art. 82. (1) Cadrele didactice care organizează activităţi extracurriculare vor prezenta spre 

aprobare un plan de activitate. Activităţile extracurriculare se vor organiza în afara programului 

şcolar cu avizul conducerii scolii şi a inspectoratului şcolar atunci cand prevederile legale o 

impun; 

(2) Cadrele didactice pot organiza activităţi de formare continuă, educative, de orientare 

profesională, adunări cu părinţii, lectorate, vizite la domiciliu, după caz. 

(3) Cadrele didactice să îndrume şi să supravegheze activităţile extracurriculare ale elevilor, 

orientându-i către cele recreativ-educative (lecţii, vizionări de spectacole, acţiuni sportive sau 

organizând excursii, participări la manifestaţii culturale, etc.). 

(4) Activitatile artistice, distractive organizate la sfarsitul semestrelor vor fi pregatite cu atenție 

de organizatori. Se interzice ca acestea sa fie organizate  sau sa degenereze in petreceri  care 

depasesc bunul simt si incalca regulamentele scolare . 

Art. 83. Fiecare cadru didactic poartă răspundere asupra calității activității didactice și educative 

pe care o proiectează și desfășoară, conform prevederilor legale; 

Art. 84. Toate cadrele didactice să evite discuţiile critice cu elevii şi părinţii acestora, pe tema 

competenţei de specialitate sau pedagogie a altor cadre didactice, precum şi cele care vizează 

aspecte ale vieţii personale a personalului didactic. 
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Art. 85. Toate nemultumirile, de orice natura ar fi ele, vor fi aduse la cunostinta directorului 

scolii care va asigura cadrul legal adecvat solutionarii. 

Art. 86.  Criticile la adresa colegilor sau a conducerii scolii vor fi formulate si prezentate cu 

respectul cuvenit. 

Art. 87. (1) Cadrele didactice isi desfasoarã activitatea conform orarului, respectarea acestuia 

fiind strict obligatorie. 

(2)   Cadrele didactice se vor prezenta la cursuri cu cel putin 10 minute inainte de inceperea 

acestora. 

(3)  Cadrele didactice  să nu întârzie, să nu părăsească orele, să nu absenteze fără aprobarea 

conducerii şcolii. 

(4)  Se considera intarziere la ora timpul in care clasa ramane nesupravegheata,  dupa ce s-a sunat 

de intrare. 

(5) In cazul unei intarzieri mai mari de 5 minute, conducerea scolii va consemna in condica 

intarzierea si se va dispune retinerea retributiei pentru ora respectiva. 

(6)  Cadrele didactice care au de rezolvat probleme personale presante, ce nu pot fi amanate sub 

nici o forma, vor solicita, printr-o cerere scrisa,  invoire directorului scolii cu asigurarea 

suplinirii. 

(7)  Cadrele didactice aflate in situatia de a nu se putea prezenta la ore din motive exceptionale, 

aparute in mod neprevazut, au datoria sa  anunte personal la sediul unitatii scolare sau printr-o  

convorbire telefonica verbala conducerea scolii la inceputul zilei respective. Neanuntarea in 

prealabil a absentei se considera absenta nemotivata.    

(8) Întârzierile repetate sau absentele nemotivate la orele de curs ale cadrelor didactice sunt 

considerate abateri de la acest regulament şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare; 

(9)  Nu este permisa iesirea cadrului didactic de la ora decat in caz de forta majora. 

(10)  Invatatorii au obligatia sa se asigure ca profesorii de limbi moderne,  religie sau educatie 

fizica au intrat (preluat) în clasa. In cazul absentei profesorului, acesta are obligația să anunțe din 

timp  invatatorul pentru a asigura supravegherea elevilor. 

Art. 88. Fiecare invatator, diriginte va raspunde de disciplina, curatenia, tinuta colectivului pe 

care il conduce. De asemenea fiecare profesor, la ora sa, raspunde de disciplina, siguranta, 

frecventa si punctualitatea elevilor. 

Art. 89. Cadrele didactice  să realizeze o colaborare permanenta cu familia, solicitând-o mai 

activ în formarea şi educarea copiilor. 

Art. 90. Este interzisa aceptarea de la parinti si elevi de foloase necuvenite de orice natura, 

care pot induce ideea de mituire si conditionare a actului instructiv educativ. 

Art. 91. Este interzisa cu desavarsire pedeapsa corporala in scoala, folosirea expresiilor 

jignitoare la adresa elevilor, parintilor si colegilor; 

Art. 92.  Este interzisa eliminarea elevilor de la ore. 

Art. 93.  Se interzice trimiterea elevilor la cancelarie dupa condica sau cataloage. 

Art. 94. Educatoarele vor efectua in teren recensamantul scolar al copiilor ce urmeaza a fi 

inscrisi in gradinita, respectiv, in clasa pregatitoare, acesta fiind documentul pe baza caruria se va 

face proiectul planului de scolarizare pentru anul urmator precum si stabilirea eventualelor 

restrangeri de activitate. Termenul de depunere este de 15 octombrie. 

 Art. 95. Orice salariat care face invitatie unor  persoane straine in scoala sau in numele scolii, 

indiferent de motiv, trebuie sa informeze in prealabil directorul unitatii scolare si sa aiba acordul 

acestuia. Invitaţiile formulate în numele şcolii vor fi distribuite doar după ce au fost vizate de 

director. 
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Art. 96. Niciun cadru didactic nu poate pleca in concediu de odihna legal in perioada vacantei de 

vara daca nu a încheiat situația școlară, nu a completat, semnat si stampilat registrul matricol in 

care sunt inscrisi elevii de care raspunde.  

Art. 97. (1) Personalul didactic de predare, didactic auxiliar si nedidactic răspunde disciplinar 

pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin potrivit Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011 cu 

modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 53/2003 - Codul muncii cu completările şi 

modificările ulterioare, ROFUIP aprobat prin OMEC nr. 5447/2020, cu modificările și 

completările ulterioare, Contractului individual de muncă, Regulamentului Intern al scolii, 

prezentului regulament, precum şi pentru încălcarea normelor care aduc atingere interesului 

învăţământului şi prestigiului instituţiei 

(2) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevăzut la Art. 92. (1), în raport cu 

gravitatea abaterilor, sunt cele prevăzute la Secţiunea a 11-a din Legea nr.1/ 2011, privind 

Răspunderea disciplinară şi patrimonială, Capitolul V Abateri şi sancţiuni disciplinare. Procedura 

disciplinară din Regulamentul Intern al scolii, la Titlul XI, Capitolul II din Codul muncii privind 

Răspunderea disciplinară, cu respectarea procedurilor elaborate de conducerea şcolii. 

Art. 98. (1) Diriginţii sunt numiţi  de către directorul şcolii, după consultarea Consiliului 

profesoral şi aprobarea  în Consiliul de administratie; 

(2)  Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit prin decizie a 

directorului cu această responsabilitate. 

Art.99 (1) 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.  

 (2) Dirigintele întocmeşte, după consultarea profesorilor clasei, a părinţilor şi a elevilor, 

planificarea anuală care va cuprinde componentele activităţii educative, în acord cu problemele 

specifice ale colectivului de elevi, precum şi cu programa elaborată de Ministerul Educaţiei si 

Cercetării. 

Art. 100.  Dirigintele are atribuţiile prevazute la art. 68 din Regulamentul de organizare si 

functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar;  

Art. 101. Dirigintele: 

(1) coordonează activitatea consiliului clasei;  

(2) prelucrează la clasă:- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din 

Învăţământul Preuniversitar; 

                                   - Regulamentul de organizare si functionare a unitatii de invatamant; 

                                   - Normele de protecţie şi securitate în şcoală, în caz de calamităţi, de 

epidemii, de prevenire a incendiilor etc.; 

                                   - alte reglementări şi prevederi interne ce vizează comportamentul 

civilizat în şcoală şi în afara acesteia; 

                                   - informează elevii despre profesorii clasei, conducerea şcolii şi sarcinile 

clasei în îndeplinirea obiectivelor educative de la nivelul organizaţiei; 

                                   - organizează activități extracurriculare și extrașcolare în unitatea de 

învățământ și în afara acesteia, inclusiv activitățile realizate prin intermediul tehnologiei și al 

internetului 

                                   - încheie proces-verbal, pe care îl prezintă în copie la coordonatorul 

educativ; 

(3) numeşte, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; repartizează sarcini şi organizează 

împreună cu acesta colectivul de elevi al clasei;  

(4) colaborează cu toţi profesorii clasei în vederea armonizării influenţelor educative şi asigurării 

coeziunii clasei de elevi;  
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(5) informeaza  parintii, cel putin o data pe luna, sau ori de cate ori este cazul, despre frecventa 

elevilor, situatia la invatatura si, in cazul abaterilor disciplinare, contacteaza familia in termen de 

24 ore; 

(6) ședințele cu părinții se pot organiza și lunar – dacă situația impune acest lucru, și pot fi 

desfășurate și online, în situații de calamitate, pandemie sau alte situații excepționale 

(7)  identifica elevii problema din cadrul colectivului de elevi si informeaza conducerea scolii; 

(8)  prin temele abordate la orele de dirigentie, previne aparitia unor stari conflictuale la nivelul 

clasei, aduce la cunostinta elevilor legislatia in vigoare in colaborare cu Postul de Politie; 

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

referitoare la Evaluările Nationale si admiterea la licee/scoli profesionale; 

(10) urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor unor elevi şi informează familia 

elevului, în scris, la fiecare 15 absenţe nemotivate;  

(11) motivează absenţele elevilor, în ziua prezentării actelor justificative, pe baza adeverinţelor 

medicale eliberate de medicii specialisti sau medicii de familie, adeverinţei sau certificatului 

medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul a fost internat, precum şi în baza 

cererilor personale, motivate, ale părinţilor/tutorilor sau susţinătorilor legali ai elevilor adresate 

învăţătorului/institutorului/profesorului diriginte al clasei (maxim 20 de ore de curs pe 

semestru). Cererile respective trebuie avizate de către directorul unitaţii de învăţământ. Toate 

adeverinţele medicale trebuie să aibă viza medicului de familie şi 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. Cererile de învoire (pentru cele 20 de ore de curs pe semestru) vor fi 

prezentate numai de către părinte sau de către susţinătorul legal. Nerespectarea acestui termen 

atrage declararea absenţelor ca nemotivate; în cazul elevilor minori, părintele/ tutorele legal are 

obligaţia de a prezenta personal dirigintelui actele justificative pentru absenţele copilului lor; 

(12) analizează periodic situaţia la învăţătură a elevilor, monitorizează îndeplinirea îndatoririlor 

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

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

învăţământ;  

(14) informează, în scris, familiile elevilor în legătură cu situaţiile de corigenţă, sancţiuni 

disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;  

(15) 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 ;  

(16) completează SCRISORILE PENTRU PĂRINŢI ; ANUNŢĂ, ÎN SCRIS, PĂRINŢII 

ELEVILOR MINORI referitor la  abateri disciplinare ce atrag după sine sancţiunile prevăzute în 

prezentul regulament; 

(17) aplică, pe baza deciziei emisa de director, sancţiunile elevilor prevăzute în prezentul 

regulament; 

(18) propune Consiliului de administraţie acordarea de rechizite scolare şi burse elevilor, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare;  

(19) completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea fizică a 

acestuia;  

(20) 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 regulamentului de organizare si functionare a unitatii de invatamant; 

consemnează în carnetele de elev mediile semestriale şi anuale. RĂSPUNDE DISCIPLINAR 

PENTRU GREŞELILE EFECTUATE  PRIVIND ÎNSCRISURILE DIN CATALOAGE ŞI 

ALTE DOCUMENTE ŞCOLARE  
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(21) proiectează, organizează şi desfăşoară activităţi educative, de consiliere şi de orientare 

şcolară şi profesională în funcţie de particularităţile colectivului de elevi;  

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

comportamentale a elevilor la sfârşitul semestrului/anului şcolar;  

Art. 102. Dispozitiile referitoare al activitatea de diriginte se aplica in mod corespunzator și 

personalului didactic din învățământul preșcolar și primar. 

Art. 103.  Educatoarele, invatatorii/profesoriiau obligația de a supraveghe elevii pe timpul 

pauzelor, până la venirea următorului cadru didactic la ora următoare 

Art. 104. Efectuarea serviciului pe scoala nu se efectueaza deoarece elevii sunt supravegheați tot  

timpul de cadre didactice. 

Art. 105. Educatoarele, invatatorii/profesorii are urmatoarele atributii: 

(1) vin cu minim 15 minute inaintea inceperii cursurilor si pleaca dupa terminarea ultimei ore 

de curs, avand obligatia sa inchida calculatorul din cancelarie, sa asigure securitatea 

documentelor scolare: cataloage, condica de prezenta (sa le incuie in dulap) si va pleca din scoala 

ultimul dupa ce s-a asigurat ca toti elevii au parasit curtea scolii si ca nimic deosebit nu se 

petrece in incinta scoli 

(2)  sa completeze  condica; 

(3) sa completeze la finalul programului său Registrul pentru evidenţa cazurilor deosebite, in 

care va consemna evenimentele deosebite ce incalca regulamentele scolare si prevederile legale. 

(4)  sa indrume elevii in salile de clasa conform repartizarii stabilite de conducerea scolii, ținând 

cont de cele trei reguli principale :- purtarea măștii  

                                                         - igienizare 

                                                         - distanțare 

(5) sa  supravegheze elevii in pauze. 

(6) sa se prezinte  la director, iar in absenta acestuia  la consilierul educativ,  pentru a fi informat 

asupra evenimentelor/problemelor deosebite ce se vor desfăşura în ziua respectivă. 

(7)  sa efectueze la intrarea/ trecerea în revistă a unitatii scolare (sali de clasă, culoare, scări, 

grupuri sanitare) pentru a constata starea igienică de curăţenie, ordine, precum şi integritatea 

bunurilor şcolii; sa ia măsuri operative pentru remedierea neregulilor constatate solicitând, la 

nevoie, sprijinul conducerii şcolii. 

(8) sa deschida dulapul pentru cataloage si  sa le verifice. 

(9) sa urmăreasca respectarea de catre personalul didactic a programului prevăzut în orarul şcolii, 

a pauzelor si sa asigure in mod corect sunatul pentru intrarea si iesirea de la orele de curs; 

(10)  sa verifice prezenta si intrarea la timp la ore a profesorilor.  

(11) sa informeze directorul scolii in legatura cu intarzierile la ore sau absentele. 

(12) In lipsa directorului, invatatorul/profesorul de la clasă, ia masuri pentru acoperirea orelor 

respective astfel: 

 a)    elevii clasei fara profesor sau invatator vor fi supravegheati de un cadru didactic aflat 

in scoala, care nu are ore; 

 b) elevii vor fi supravegheati de seful clasei sub supravegherea temporara a 

invatatorului/profesorului de serviciu. 

(13)  sa ia act în mod nemijlocit de problemele conflictuale care apar între elevi, de abaterile de 

la disciplina scolara savarsite  de aceştia sau alte nereguli apărute în scoala,  sa încerce rezolvarea 

lor operativă; 

(14) sa acorde primul ajutor in cazul accidentarii elevilor si anunta conducerea scolii, doctorul 

din comună sau asistenta  dupa caz. 

(15) sa controleze respectarea interdicţiei privind fumatul, consumul băuturilor alcoolice sau a 

drogurilor în şcoală şi în spaţiul din jurul şcolii. 



Şcoala Gimnazială „Elena Doamna”                                                                                            
Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 201, Comuna Cuza Vodă, Judeţul Galaţi                                 
Tel./fax 0236 823860, e-mail: elenadoamna2006@yahoo.com                                                        
Web: www.scoalaelenadoamna.ro 

    
                                                 
2020 - 2021 

 

20 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Şcolii Gimnaziale “Elena Doamna”, Comuna Cuza Vodă. 
Dezbătut şi aprobat în Consiliul Profesoral din data de 06.10.2020 
Dezbătut și aprobat în ședința CRP din data de 06.10.2020                                                                                  
Avizat de Consiliul de Administraţie din 07.10.2020 

 

(16) sa semnaleze conducerii şcolii orice alt eveniment neobisnuit petrecut in timpul serviciului 

sau. 

(17) sa supravegheze respectarea normelor de protecţie a muncii, P.S.I., S.S.M. şi de protecţie a 

mediului; sa ia masuri operative în caz de necesitate. 

(18) In timpul recreatiilor, profesorul/invatatorul va supraveghea elevii, atat pe culoare cat si in 

curtea scolii. 

(19) sa verifice, prin sondaj,  in pauze daca salile de clasa sunt bine intretinute, iar daca elevii de 

serviciu pe clase isi indeplinesc constiincios atributiile. 

(20) sa asigure ordinea in curtea scolii 

(21) sa supravegheze persoanele străine intrate în şcoală; 

Art. 106. Profesorul/invatatorul nu permite prezenţa nejustificata pe culoare sau în sălile de clasă 

a persoanelor străine; dă îndrumările necesare celor care doresc să ia legătura cu profesorii scolii. 

Art. 107. În cazul producerii unor evenimente de natură să afecteze ordinea interioară în şcoli, 

siguranţa elevilor şi a profesorilor, invatatorul/profesorul de la unitatea şcolară în care s-a produs 

evenimentul are obligaţia să informeza conducerea scolii, sa apeleze în cel mai scurt timp 

numărul de telefon 956 pentru a solicita sprijinul Jandarmeriei, respectiv 112 pentru orice alte 

situaţii de urgenţa să  asigure reducerea riscurilor de agravare a situaţiei pana la sosirea echipelor 

competente să intervină. 

 

NORME  privind modul de completare a condicii de prezenţă de către cadrele didactice 

Art. 108.  Condica de prezenta este documentul care certifică activitatea ce o desfasoara  zilnic, 

pe ore, cadrele didactice. 

 Art. 109. Eventualele modificări se operează numai cu aprobarea conducerii. Completarea se 

va face cu cerneală albastră, cu multă grijă, citeţ, fără a se omite ore din programul 

cadrelor didactice, iar directorii vor semna sub ultima rubrică, urmărind tematica consemnată de 

profesor care trebuie să se coreleze cu planificarea calendaristică semestrială. 

Art. 110. Toate cadrele didactice vor semna condica de prezenţă înainte de a intra la ore.   
Art. 111. Nu se admit stersaturi, adaugiri nejustificate, alte semne şi modificari sau semnaturi ale 

altor persoane în locul celor în cauză. Eventualele precizări, neconcordanţe sau neefectuări ale 

orelor sunt consemnate numai de directorii şcolii, care vor opera cu cerneală roşie. 

Art. 112. Nu se admit spaţii goale între orarele zilelor/săptămânilor. Dacă  acestea exista se 

vor bara sub supravegherea directorului unităţii.  

Art. 113. Condica de prezenţă se încheie zilnic cu semnătura directorului unităţii, care răspunde 

de calitatea şi cantitatea muncii desfăşurate de cadrele didactice, nesemnarea orelor însemnând 

abatere de la respectarea regulamentului de organizare si functionare a scolii, a nerespectării 

sarcinilor din fişa postului şi a prevederilor statutului cadrelor didactice, atrăgând după sine 

sancţionarea prin neplata acestor ore.  

Art. 114. Orele neefectuate constatate de conducerea şcolii vor fi neplătite. 

 

Partea 2 

Personalul didactic auxiliar 

 

Art. 115. În Scoala Gimnaziala „Elena Doamna” personalul didactic auxiliar este format din: 

secretar și administrator financiar (contabil); 

Art. 116. Personalul didactic auxiliar îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor prezentului 

regulament, ale Regulamentului Intern al scolii, ale Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, ale 

Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, cu actele 
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normative subsecvente, ale Legii nr. 53/2003 modificată şi completată prin Legea nr. 40/2011 

privind Codul Muncii, precum şi ale altor prevederi şi regulamente în vigoare.  

Art. 117.  Programul compartimentului secretariat de lucru  cu elevii, parintii/tutorii/sustinatorii 

legali sau alte persoane interesate din afara scolii este intre orele 11.30 – 13.30, program aprobat 

de director, in baza hotararii Consiliului de administratie. 

Art. 118.   Personalul didactic auxiliar beneficiază de toate drepturile stipulate de legislaţia în 

vigoare.  

Art. 119. Personalul didactic auxiliar are atributiile prevazute in art. 82 si 85 din Regulamentul 

de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. 

Art. 120. (1)  În perioada vacanţelor şcolare cataloagele se păstrează la secretariat. 

(2)    Secretarul raspunde de integritatea si securitatea cataloagelor si a condicii de prezenta. 

Art. 121.  (1) Adeverinţele se eliberează a doua zi după depunerea cererii intre orele 12.00 – 

12.30 

(2) Se interzice eliberarea adeverințelor, foilor matricole, caracterizărilor și a oricăror documente 

școlare, de condiționarea obținerii de beneficii materiale. 

Art. 122. Nerespectarea prevederilor actualului regulament, a prevederilor altor legi şi 

regulamente în vigoare cu referire la personalul didactic auxiliar, cât şi a sarcinilor, atribuţiilor şi 

responsabilităţilor prevăzute în fişa postului personalului didactic auxiliar, duce automat la 

aplicarea sanctiunilor in conformitate cu prevederile legale. 

 

Partea 3 

Personalului nedidactic 

Art. 123.  Personalul nedidactic îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor Legii Educatiei 

Nationale nr. 1/2011, ale Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant 

preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare,  Regulamentului Intern al scolii, ale 

Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, modificată şi completată. 

Art. 124.  (1) Compartimentul administrativ este alcătuit din personalul nedidactic al scolii  (de 

întreţinere şi îngrijire și de fochist – muncitor calificat); 

(2)  Personalul de îngrijire răspunde de asigurarea curăţeniei pentru spaţiul repartizat de către 

director, sarcinile îngrijitorului fiind prevăzute în fişa postului. Personalul de îngrijire 

îndeplineşte şi alte sarcini trasate de director. 

(3) Personalul încadrat pe postul de fochist (muncitor calificat) răspunde de asigurarea necesarul 

de caldura in sediile unității - pe timp racoros și verificarea si urmarirea bunei functionări a 

centralelor termice, sarcinile fochistului fiind prevăzute în fişa postului. Personalul încadrat pe 

postul de fochist (muncitor calificat) îndeplineşte şi alte sarcini trasate de director. 

(4) Timpul de muncă al personalului nedidactic este repartizat uniform în cadrul săptămânii (8 

ore/zi), programul personalului nedidactic fiind aprobat de director, pe baza hotararii Consiliului 

de Administratie al şcolii, conform art. 13 alin (6) şi (7) din prezentul regulament. 

Art. 125.  Personalul nedidactic beneficiază de toate drepturile stipulate de legislaţia în vigoare; 

Art. 126.  (1) Personalul nedidactic are următoarele obligaţii:  

a) personalul nedidactic este obligat să respecte programul zilnic stabilit de conducerea scolii;  

b) personalul nedidactic are obligaţia de a asigura securitatea cladirilor scolii, conform 

programului de lucru şi atribuţiilor din fişa postului;  

c) personalul nedidactic asigură curatenia localurilor, curtii, salii de sport; ingrijeste si raspunde 

de  obiectele de inventar  pe care le are in pastrare si duce  la indeplinire orice alta insarcinare 

primita din partea  conducerii scolii, în conformitate cu fişa postului;  
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d) dupa terminarea orelor de program si in timpul noptii, cladirile scolii se vor incuia de catre 

personalul abilitat, care va controla, in prealabil, respectarea masurilor adoptate pentru paza 

contra incendiilor si siguranta imobilului. 

e) personalul nedidactic are obligatia de a semnala, in scris, eventualele defectiuni sau deteriorari 

de bunuri, din sectorul sau de activitate.  

f) personalul nedidactic are obligaţia să răspundă la toate solicitările venite din partea conducerii 

scolii, considerate de interes major pentru instituţie;  

g) personalul nedidactic este obligat să aibă un comportament civilizat faţă de cadrele didactice, 

personalul didactic auxiliar, elevi, părinţi şi faţă de orice persoană care intră în scoala;  

h) este interzis personalului nedidactic să utilizeze baza materială a scolii în alte scopuri decât 

cele legate de interesele instituţiei;  

i) întreg personalul nedidactic are obligaţia de a prezenta la începutul anului şcolar carnetul de 

sănătate, vizat la zi.  

(2) Atribuţiile, sarcinile, competenţele şi responsabilităţile personalului nedidactic sunt cuprinse 

în fişa postului. 

Art. 127.  Nerespectarea prevederilor actualului regulament, a prevederilor altor legi şi 

regulamente în vigoare cu referire la personalul nedidactic si didactic auxiliar (ingrijitoare pentru 

invatamantul prescolar), cât şi a sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în fişa 

postului personalului nedidactic si didactic auxiliar (ingrijitoare pentru invatamantul prescolar), 

atrage după sine aplicarea sancţiunilor, in conformitate cu prevedereile legale. 

 

CAPITOLUL V  

ELEVII 

 

Sectiunea 1 

Dispozitii generale 

 

Art. 128. (1) Prescolarii si elevii sunt beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar, 

conform prevederilor legale. 

 (2) Dobândirea calității de beneficiar primar (prescolar/elev) al educației se face prin înscrierea 

într-o unitate de învățământ. 

(3) Înscrierea se aprobă de către conducerea unității de învățământ cu respectarea ROFUIP 

aprobat prin OMEC nr. 5447/2020 și a altor reglementări specifice, urmare a solicitării scrise 

primite din partea părinților, tutorilor sau susținătorilor legali. 

(4) Calitatea de beneficiar primar (prescolar/elev) al educației se exercită prin frecventarea 

cursurilor și prin participarea la activitățile existente în programul unității de învățământ. 

(5) Calitatea de elev se dovedește cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar de către 

unitatea noastra scolara. 

Art. 129. Elevii beneficiază de toate prevederile legilor ţării, având acces la toate utilităţile şi 

echipamentele şcolii în timpul programului şcolar. 

 

Sectiunea 2 

Drepturile elevilor 
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Art. 130. Elevii din Scoala Gimnaziala „Elena Doamna” se bucură de toate drepturile 

constituţionale, precum şi de drepturi egale conferite de calitatea de elev.  

Art. 131.  Elevii din Scoala Gimnaziala „Elena Doamna” beneficiază de învăţământ gratuit. 

Pentru anumite activităţi stabilite în funcţie de niveluri, cicluri şi programe de studii se pot 

percepe taxe, în condiţiile prevăzute de lege. 

Art. 132. (1) Elevii pot beneficia de burse: cuantumul si numarul de burse acordate se stabilesc 

anual, prin hotarare a Consiliului Local al Comunei Cuza Vodă. Criteriile specifice de acordare a 

tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual, de către Consiliul de Administratie al Scolii 

Gimnaziale „Elena Doamna”, Cuza Voda, în funcție de fondurile repartizate și de rezultatele 

elevilor. (vezi „Statutul elevului” aprobat prin OMENCS Nr. 4742 din 10.08.2016, Art.11 alin.2 

pct.a,b) 

(2) Statul îi sprijină material, cu precădere pe cei care obţin rezultate foarte bune la învăţătură sau 

la activităţi artistice şi sportive, precum şi pe elevii cu greutăţi materiale sau situaţie socială 

dificila. ( Vezi Statutul elevului, Art. 11, alin 1 pct e, k) 

Art.133. (1) Elevii pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor, baza materială de care 

dispune unitatea noastra scolara. 

(2)  Elevii trebuie să utilizeze cu grijă manualele primite gratuit şi să le restituie la sfârşitul anului 

şcolar. Manualele deteriorate sau pierdute vor fi înlocuite sau va fi achitatată 

contravaloarea lor de către elevii care le-au avut spre folosinţă. 

Art. 134.  Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de învăţământ, 

precum şi la cele care se desfăşoară în palatele şi cluburile elevilor, bazele sportive, de agrement, 

tabere şi unităţile conexe inspectoratelor şcolare, în cluburile şi asociaţiile sportive, cu 

respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora și de situația de siguranță 

Art. 135. (1) Elevilor din Scoala  Gimnaziala „Elena Doamna” le este garantată, conform legii, 

libertatea de asociere în cercuri şi asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice 

online care se organizează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul scolii, sub 

îndrumarea cadrelor didactice desemnate în consiliul profesoral, la propunerea coordonatorului 

educativ. 

(2) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi susţinute în 

unitatea de învăţământ numai cu aprobarea consiliului de administraţie, la cererea grupului de 

iniţiativă (…) (Vezi Statutul elevului, Art. 10 lit. c) 

Art. 136. (1)  În Scoala Gimnaziala „Elena Doamna”, libertatea elevilor de a redacta și difuza 

reviste/publicații școlare proprii, este garantată, conform legii (Vezi Statutul elevului, Art. 10 

pct.f)  

(2)  În cazul în care aceste reviste/publicații conțin elemente care afectează siguranța națională, 

ordinea publică, sănătatea și moralitatea, drepturile și libertățile cetățenești sau prevederile 

prezentului Regulament și ale Regulamentului de organizare și funcționare al unității de 

învățământ, directorul propune consiliului de administrație suspendarea redactării și difuzării 

acestora și în baza hotărârii consiliului, le poate suspenda temporar sau le poate interzice 

definitiv.  

Art. 137. Elevii au şi alte drepturi prevăzute de legislaţia şi regulamentele în vigoare. 

 

 

Sectiunea 3 

Obligatiile elevilor 

Art. 138.  Elevii Scolii Gimnaziale „Elena Doamna” au obligaţia de a frecventa cursurile, fără să 

întârzie la orele de curs, cu respectarea programului zilnic, să intre în clasă imediat după ce s-a 

sunat, aşteptând în linişte începerea lecţiei. De asemenea, elevii au obligaţia de a se pregăti la 
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fiecare disciplină de studiu, de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare, de a 

dobandi competentele si de a-si insusi cunostintele prevazute de programele scolare. 

Art. 139.  Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:  

a) legile statului;  

b) Statutul elevului 

c) prezentul regulament şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din 

învăţământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;  

d) reguli în condiții de pandemie sau situații excepționale 

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

f) normele de securitate şi sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor;  

g) normele de protecţie civilă; 

h) normele de protecţie a mediului. 

Art. 140.  (1) Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în scoala, 

cât şi în afara ei.  

(2) Prin „comportament civilizat” se înţelege:  

a) respectul manifestat faţă de colegi, faţă de cadrele didactice şi faţă de personalul didactic 

auxiliar şi nedidactic; o formă concretă de manifestare a respectului şi de înţelegere a valorilor 

promovate de către şcoala noastră o reprezintă situaţia în care orele de studiu, indiferent de 

conţinuturile predate sau de profesorul de la catedră, se desfăşoară într-o atmosferă calmă şi 

liniştită;  

b) evitarea oricăror forme de violenţă şi agresivitate (fizică, psihică, verbală, etc.);  

c) evitarea participării pe perioada pauzelor la jocuri ce le-ar putea periclita integritatea 

corporală;  

d) rezolvarea situaţiilor conflictuale prin dialog şi în conformitate cu regulamentele şcolare 

(arbitrajul profesorului de serviciu, al dirigintelui, al directorului, etc.);  

e) responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate şi implicarea în rezolvarea unor 

probleme, dorinţe sau nevoi, manifestate personal sau în numele clasei; 

f) adoptarea unei atitudini sincere şi oneste în orice situaţie, dar mai ales atunci când se produc 

incidente; falsa solidaritate reprezintă de fapt complicitate şi tăinuirea adevărului. 

(3) „Ţinuta decentă” presupune:  

a) purtarea uniformei/semnelor/elementelor distinctive ale şcolii, constand in costum de culoare 

neagra, camasa alba si cravata rosie cu insemnele scolii;  

b) băieţii trebuie să poarte pantaloni lungi de culoare inchisa ( negru sau albastru inchis ), părul 

scurt, îngrijit şi nevopsit; băieţii nu au voie să poarte cercei;  

c) ţinuta vestimentară a fetelor trebuie să fie neprovocatoare şi fără accesorii în exces; trebuie să 

poarte fusta de culoare inchisa la nivelul genuchilor sau pantaloni lungi de culoare inchisa cu 

talie normala; fetele nu trebuie să aibă părul şi unghiile vopsite în culori extravagante, nu au voie 

să folosească un machiaj strident;  

 

 

Art. 141. Elevii au obligatia: 

(1) să poarte masca corespunzător, să se igienizeze, să țină cont de distanțare, atât în perimetrul 

școlii cât și în afara acesteia 

(2)  să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor pentru consemnarea notelor, 

precum şi părinţilor.  

(3) sa frecventeze in mod obligatoriu orele de curs si sa participe la activitatile organizate in 

unitatea de invatamant. 
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(4) să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună la sfârşitul 

anului şcolar. Acelaşi lucru se cere şi în cazul cărţilor împrumutate de la biblioteca scolii şi 

restituirea lor la termenul stabilit. 

 (5) să păstreze curăţenia în sălile de clasă, pe holuri, în grupurile sanitare, în toate spaţiile 

destinate activităţilor sportive şi în curtea interioara. 

(6) Intrarea la cursuri a elevilor din învăţământul primar si gimnazial se face conform Art. 18, 19 

din prezentul Regulament. 

(7) Prezenţa în scoala în afara orelor de curs, pentru orice activitate, inclusiv pentru ore de 

pregătire suplimentară, este permisă numai cu acordul directorului unităţii. 

(8) să depună, în momentul începerii programului școlar/intrării în clasă, telefonul mobil în 

spațiul special amenajat, setat astfel încât să nu deranjeze procesul educativ și să-l ridice la 

finalul programului zilnic. Telefoanele vor fi securizate pe durata programului școlar, elevii 

neavând acces la ele în timpul pauzelor. Dulapul destinat securizării telefoanelor va fi închis cu 

cheia de către cadrul didactic la prima oră de curs și deschis de către profesor/învățător la ultima 

ora de curs. Cheia va fi depusă în cancelarie, într-un spațiu special amenajat. Școala nu 

răspunde de furtul sau de deteriorarea telefoanelor mobile, precum și a componentelor 

acestora. 

 

Art. 142.  În timpul pauzelor, comunicarea elevilor cu cadrele didactice se poate face, iar 

staţionarea elevilor pe holul din faţa cancelariei este interzisă. 

Art. 143.  Elevii pot părăsi scoala în timpul desfăşurării programului şcolar doar pentru motive 

bine întemeiate şi dovedite (adeverinţă de la medicul de familie, învoire scrisă de la 

părinte/tutore). De asemenea, elevii mai pot părăsi scoala în timpul programului şcolar şi în cazul 

în care părintele/tutorele solicită personal plecarea elevului de la cursuri pentru rezolvarea unor 

probleme urgente de familie. În toate cazurile menţionate mai sus elevii nu pot părăsi scoala 

decât însoţiţi de către părinţi/tutori.                  

Art. 144. Motivarea absenţelor: 
(1) În cazul elevilor minori, părinții, tutorii sau susținătorii legali au obligația de a prezenta 

personal învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului 

diriginte actele justificative pentru absențele copilului său.  

(2) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt: adeverință eliberată de medicul 

cabinetului școlar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverință sau certificat 

medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul a fost internat, cererea scrisă a 

părintelui, tutorului sau susținătorului legal al elevului adresată 

învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte al 

clasei, avizată în prealabil de motivare de către directorul unității. Numărul absențelor care pot fi 

motivate, fără documente medicale, doar pe baza cererilor părinților, tutorilor sau susținătorilor 

legali, nu poate depăși 20 absenţe pe semestru. Toate adeverințele medicale trebuie să aibă 

viza cabinetului, care are în evidență fișele medicale/cametele de sănătate ale elevilor.  

(3) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor vor fi prezentate în termen de maximum 7 

zile de la reluarea activității elevului și vor fi păstrate de către învățătorul/institutorul/profesorul 

pentru învățământul primar/ profesorul diriginte, pe tot parcursul anului școlar.  

(4) Pentru un număr de 10 absenţe nemotivate, elevul va avea 1 punct scăzut la purtare. 

(5) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (3) atrage, de regulă, declararea absențelor ca 

nemotivate. 

(6) In caz de intarziere la clasa, absenta va fi motivata de catre profesor, numai daca elevul se 

prezinta in primele 15 minute ale orei de curs. 
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Art. 145. (1) Întreaga activitate de ed. fizică şi sport desfăşurată în cadrul Şcolii Gimnaziale 

„Elena Doamna”, Cuza Vodă se va derula în conformotitate cu Metodologia organizării şi 

desfăşurării activităţilor de educaţie fizică şi sport în învăţământul preuniversitar aprobată prin 

OMECTS nr. 3462/06.03.2012, ce va fi prelucrată elevilor şi asumată de aceştia prin semnatură, 

de către profesorul de ed. fizică în prima oră din anul şcolar, dar și cu respectarea noilor reguli de 

igienă, jocul cu mingea fiind interzis, dar și alte jocuri care implica apropierea elevilor. 

(2)  Accesul elevilor in sala de sport pentru orele de educatie fizica se face in prezenta 

profesorului de educatie fizica, iar dupa terminarea orei eliberarea salii de sport se va realiza sub 

supravegherea profesorului de educatie fizica. Sala de sport va fi utilizată numai pentru 

desfăşurarea lecţiilor la disciplina educaţie fizică şi disciplinele opţionale din această arie 

curriculară. Orice excepţie va trebui să aibă acordul scris al  directorului.  

(3)  Elevii vor participa la lecţii doar cu echipament sportiv adecvat. Se interzice lovirea mingii 

cu piciorul spre tavanul sau spre pereţii laterali ai sălii de sport. 

(4)  Accesul persoanelor străine este strict interzis în sala de sport (autorizarea accesului se 

face numai de către director).   

(5)  Elevilor scutiți medical la orele de ed. fizică, cadrul didactic le poate atribui sarcini 

organizatorice, care vor avea în vedere recomandările medicale, cum ar fi: măsurare, 

cronometrare, ținerea scorului, înregistrarea unor elemente tehnice etc. 

Art. 146. (1) Elevii nu vor intra in laboratoare pe perioada pandemiei sau a situațiilor 

excepționale. 

(2)  În laboratoare vor fi respectate regulile specifice,dacă laboratorul funcționează ca și sală de 

clasă. 

(3)  Cabinetul  de informatică va fi utilizat numai pentru activitatea didactică asistata de 

calculator, numai dacă numărul calculatoarelor este egal cu cel al elevilor. 

(4) Utilizarea calculatoarelor pentru scopuri nedidactice este interzisă. La parasirea cabinetului 

elevii vor aranja scaunele . 

(5) Profesorii care desfasoara activităţi instructiv-educative în cabinetul de informatică îşi vor 

planifica şi consemna activităţile în registrul din laborator. 

(6)  Modificarea setărilor calculatoarelor şi instalarea de soft nedidactic (jocuri, etc.) este 

interzisă. Accesul la datele stocate pe medii externe (dischetă, CD, Memory Stick etc.) se face 

doar de la calculatorul profesorului. 

(7)  Profesorul de informatică are obligaţia de a verifica cabinetul la începutul si la sfarsitul 

fiecarei zile în care se desfasoara activitati  educative în cabinet. Constatarile vor fi trecute în 

caietul destinat acestui scop. La plecare, profesorul va verifica dacă geamurile sunt închise şi uşa 

încuiata. 

(8)  Accesul persoanelor străine este strict interzis în cabinet (autorizarea accesului se face numai 

de către director). 

Art. 147. (1) Elevii vor fi prezenti în curtea scolii numai cu 10 minute inainte de inceperea 

programului (cu exceptia unor cazuri speciale) si vor intra în scoală numai sub supravegherea 

cadrelor didactice.  

(2)  După ce a sunat de intrare, elevii vor intra imediat în clase si vor astepta cadrul didactic în 

liniste si pregătiti pentru ora. 

Art. 148. (1) In situaţii exceptionale de întarziere sau lipsă  a profesorului de la oră, elevii raman 

în clasă  sub conducerea şefului clasei si  desfasoara  în perfecta ordine si  liniste, activităţi de 

muncă independentă, pentru  a nu deranja celelalte clase din şcoală. 

 (2)  Dacă aceasta se întampla la ultima oră din programul şcolar, elevii vor putea pleca acasă 

numai după ce au anunţat conducerea şcolii şi au primit învoirea în acest sens.  
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(3)  Dacă o clasă părăseşte şcoala înainte de terminarea programului, fără aprobare din partea 

conducerii şcolii, toţi elevii clasei primesc absenta nemotivata la ora sau la orele la care au lipsit 

şi li se va scadea nota la purtare cu un punct. 

Art. 149. Dupa terminarea programului scolii elevii parasesc atat scoala, cat si curtea scolii. 

Art. 150. Absentele nemotivate (chiulurile) vor fi aduse la cunostinta invatatorilor/dirigintilor, 

directorului si, de asemenea, parintilor. Chiulul va fi sanctionat conform regulamentelor în 

vigoare – discutarea individuală a cazurilor, scaderea notei la purtare, instiintarea parintilor. 

Art. 151.  Se interzice elevilor: 

(1) să distrugă documente şcolare, precum: cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente 

din portofoliu educaţional etc.;  

(2) să deterioreze bunurile din patrimoniul scolii (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, 

cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.);  

(3) să aducă şi să difuzeze în scoala materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;  

(4) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de 

învăţământ sau care afectează participarea la programul şcolar;  

(5) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;  

(6) să deţină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul scolii şi în afara acesteia, droguri, 

substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc; 

(7) să introducă și să facă uz în perimetrul scolii de orice tipuri de arme sau alte instrumente, 

precum muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea 

fizică şi psihică a elevilor şi a personalului scolii;  

(8) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;  

(9)  să utilizeze telefoanele mobile in timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor; 

prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarca telefoanelor mobile in timpul orelor 

de curs, numai cu acordul cadrului didactic, in situalia folosirii lor in procesul educativ sau in 

situalii de urgență; Școala nu răspunde de furtul sau de deteriorarea telefoanelor mobile, 

precum și a componentelor acestora. 

________ 

La art. 151,  alin. (9) a fost modificat prin Decizia nr. 133/ 28.10.2019, în baza HCA nr. 

19/28.10.2019. 

 

(10) să fotografieze sau să filmeze în incinta scolii, fără aprobarea directorului;  

(11) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul 

scolii;  

(12) să aibă ţinută, limbaj, comportamente jignitoare de intimidare, discriminare şi atitudini 

ostentative şi provocatoare;  

(13) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi 

faţă de personalul unităţii de învăţământ; 

(14) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în şcoală şi în afara ei;  

(15) să părăsească incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul 

directorului;  

(16) să insulte și/sau să hărțuiască colegii, cadrele didactice sau alte persoane în incinta sau în 

afara perimetrului școlar;  

(17) să aibă o atitudine de amenințare pentru siguranța celorlalți elevi și/sau a personalului școlii.  

(18) să aducă în incinta scolii persoane străine care pot tulbura activitatea unităţii şcolare;  

(19) să arunce cu obiecte, apă sau bulgări de zăpadă pe fereastră, în incinta scolii sau în spaţiile 

anexă (curtea, aleile de acces, sala de sport); 
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(20) să circule pe scara profesorilor;  

(21) sa ramana pe holuri dupa ce a sunat de intrare. 

(22) sa paraseasca sala de clasa în timpul orei, decat în cazuri deosebite si numai cu aprobarea 

cadrului didactic. 

(23)  In pauze, sa alerge pe holuri, sa tipe sau sa foloseasca sala de clasa ca loc de joaca. 

(24)  trantirea si lovirea usilor, peretilor cu piciorul, aruncarea de resturi alimentare prin clasa sau 

pe pereti, sa foloseasca cosul de gunoi drept minge de fotbal.  

(25) accesul la cancelarie si solicitarea unor cadre didactice. Astfel de solicitari se fac prin 

intermediul invatatorului sau a profesorului de serviciu. Exceptie fac cazurile deosebite: 

accidentari, imbolnaviri, aducerea sau luarea unor materiale didactice. 

(26) sa aduca aparatura electronica in afara activitatilor organizate. 

(27) sa foloseasca toaleta sexului opus. 

(28) sa urce in copaci sau pe gardul scolii. De asemenea se interzice alergatul pe scari si pe 

holuri. 

(29)  sa instige persoane din afara scolii impotriva colegilor sau a personalului scolii. 

(30) sa foloseasca in timpul orelor de curs mijloace de inregistrare audio, video, fara acordul 

cadrelor didactice; 

(31) sa „rezolve” eventuale conflicte cu colegii  fara a anunta invatatorul, dirigintele sau 

directorul. 

(32) sa stationeze in fata geamurilor si sa foloseasca gesturi sau limbaj obscen fata de trecatori 

sau sa arunce cu obiecte (de orice natura) pe geam. 

(33) sa intervină la instalatiile electrice din şcoala (prize, întrerupatoare, firide cu siguranţe 

fuzibile, becuri,  aparate etc.) si avand obligatia să anunţe când constată apariţia unor defecţiuni 

ale acestora. 

(34)  prezenta in curtea scolii in timpul orelor de curs. Exceptie se face atunci cand sunt insotiti 

de invatatori/profesori. 

Art. 152.  Abaterile grave de la disciplina scolara, situatia unor elevi problemă, vor fi anuntate 

dirigintelui/invatatorului si directorului scolii.  

Art. 153. In timpul orelor și a celor online,elevii trebuie sa fie atenti, sa respecte cerintele 

fiecarui cadru didactic, sa aiba un comportament demn, civilizat, respectuos, să deschidă camera 

la fiecre oră. Orice manifestare care perturba desfasurarea orei va fi consemnata in caietul de 

observatii al clasei.  Abaterile repetate de la disciplina orei vor fi sanctionate conform 

regulamentului.  

Art. 154. Elevii trebuie sa manifeste respect fata de toate cadrele didactice, fata de personalul 

auxiliar si nedidactic al scolii si fata de colegi.  

Art. 155.  Fiecare elev raspunde de curatenie la banca sa. 

Art. 156.  Elevii poarta raspunderea pentru bunurile lor pe parcursul intregii zile scolare.    

Art. 157. Deplasarea spre/de la scoala se face numai pe trotuarele amenajate, iar in lipsa acestora 

se vor respecta regulile de circulaţie corespunzatoare. 

Art. 158. Traversarea către și dinspre școală se face numai pe la trecerea de pietoni. 

Art. 159. – (1) La nivelul fiecărei clase, zilnic 1 elev efectuează serviciul pe clasă, în baza unui 

grafic întocmit de profesorul diriginte 

(2) Atribuţiile elevului de serviciu pe clasă sunt următoarele: 

a) Urmareste  prezenţa elevilor pe întreaga durată a cursurilor şi comunica profesorilor, la 

începutul fiecărei ore, lista elevilor absenţi; 

b) Asigură cele utile pentru buna desfășurare a activității instructiv-educative; 

c) Veghează la pastrarea  curăţeniei în clasă, atrage atenţia elevilor să nu arunce hârtii sau resturi 

alimentare pe pardoseală şi să folosească pentru acestea coşul de gunoi; 
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d) Aeriseşte clasa pe durata pauzelor; 

e) Controlează impreuna cu seful  clasei, daca in  timpul folosirii clasei de către alţi elevi (la 

orele de fizica, chimie, biologie etc.) s-a păstrat integritatea tuturor bunurilor şi sesizează imediat 

dirigintelui sau conducerii şcolii neregulile constatate; 

f) Se prezintă în ziua serviciului cu 15 minute mai devreme pentru a verifica starea clasei şi a 

face eventualele retusuri; ramane la sfarsitul cursurilor pana la  plecarea ultimului coleg din sală, 

verifică starea clasei şi o predă personalului de îngrijire. 

g) La  plecarea elevilor din clasă, elevul de serviciu va stinge lumina. 

Art. 160.  (1) Pentru asigurarea unui climat de ordine şi disciplină la nivelul fiecărei clase, pentru 

păstrarea bunurilor din dotare şi pentru realizarea legăturii dintre colectivul de elevi şi diriginte, 

profesor sau conducerea scolii, se instituie funcţia de şef de clasă.  

(2) Atribuţiile şefului de clasă sunt:  

a) veghează asupra păstrării ordinii în clasă pe durata pauzei sau în lipsa profesorului; este 

sprijinit de elevii de serviciu pe clasă;  

b) controlează la începutul programului zilnic starea bunurilor care aparţin clasei şi sesizează, 

cadrului didactic de serviciu pe scoala sau dirigintelui clasei neregulile constatate. 

c) atrage atenţia asupra comportamentului necuviincios al colegilor, asupra deteriorării bunurilor 

din sala de clasă şi îl informează pe diriginte despre eventualele abateri din colectiv;  

d) informează profesorii clasei, dirigintele şi conducerea scolii despre doleanţele, propunerile, 

iniţiativele sau nemulţumirile colectivului de elevi;  

e) coordonează activitatea elevilor de serviciu pe clasă;  

f) îndeplineşte alte eventuale atribuţii stabilite de profesorul diriginte. 

 

 

Sectiunea 4 

Recompensele elevilor 

 

Art. 161.  Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting 

prin comportament exemplar 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, sau de sponsori, 

conform prevederilor legale;  

e) premii, diplome, medalii; 

f) recomandare pentru a beneficia, cu prioritate, de excursii sau de tabere de profil din ţară şi din 

străinătate;  

g) premiul de onoare al unităţii de învăţământ.  

Art. 162. Elevii care au obţinut performanţe la olimpiade şi concursuri şcolare pe discipline, la 

olimpiadele sau concursurile de creatie tehnico-stiintifica si artistica si la olimpiadele si 

concursurile sportive se recompenseaza financiar, in conformitate cu reglementarile stabilite de 

Ministerul Educatiei Nationale.  

Art. 163.  (1) La sfârşitul anului şcolar, elevii sunt premiaţi pentru activitatea desfăşurată, la 

propunerea profesorului pentru învăţământ primar, a profesorului diriginte, a Consiliului clasei 

sau a directorului;  

(2) Elevii din învăţământul primar primesc diplome pentru rezultate deosebite la învăţătură, pe 

arii curriculare sau discipline de studiu (cei care au primit calificativul „Foarte bine” la 
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disciplina/aria curriculară respectivă), pentru purtare, pentru relaţionare corespunzătoare cu 

colegii, pentru alte tipuri de activităţi sau preocupări care merită să fie apreciate.  

(3) Elevii din învăţământul gimnazial sunt recompensaţi cu premii dacă:  

a) au obţinut primele trei medii generale pe clasă și acestea nu au valori mai mici de 9,00 și 

media 10 la purtare; pentru următoarele trei medii se pot acorda menţiuni (doar cu media 10 la 

purtare);  

b) s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu;  

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 înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.  

 

Sectiunea 5 

Sanctiunile aplicate elevilor 

 

Art. 164.  (1) Elevii care săvârşesc fapte ce aduc atingere legilor sau care nu respectă 

regulamentele şcolare în vigoare vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea faptelor   (Vezi 

Statutul elevului, Capitolul al IV-lea, Art.16) 

(2) Cf. Statutului Elevului art. 16, alin 4 și conform ordinului 5545/10.09.2020 pentru aprobarea 

Metodologiei –cadru desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, sancțiunile care se pot 

aplica sunt următoarele: 

a) observația individuală 

b) mustrare scrisă 

c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale; 

d) mutarea disciplinara la o clasa paralela din aceeasi unitate de invatamant (nu se aplică în 

învăţământul primar) 

e) scăderea notei la purtare  

(3)  Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor, 

tutorilor sau susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau 

ulterior, după caz. 

(4)  Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este 

interzisă în orice context; 

(5) Masura complementara privind scaderea notei la purtare asociata uneia dintre sanctiunile 

mentionate in art. 164, alin. (2), literele b, c si d  se poate anula daca elevul sanctionat dovedeste 

un comportament ireprosabil, timp de 8 saptamani de la sanctionare sau pana la incheierea 

semestrului/anului scolar. Anularea masurii privind scaderea notei la purtare se aproba de 

autoritatea care a aplicat sanctiunea. 

Art. 161.    Elevii care incalca regulamentele, normele si instructiunile in vigoare, vor fi 

sanctionati in functie de gravitatea faptelor savarsite, dupa cum urmeaza: 

 

a)  ŢINUTA ELEVILOR:  

Abaterile Frecventa abaterii Sanctiunea propusa Scaderea 

notei la 

purtare 

Tunsoare excentrică şi/ sau 

schimbarea  

culorii naturale a părului, cercei la 

Prima abatere 

Mai mult de o abatere 

Observaţie individuală 

Mustrare scrisă 

0 punct 

1 punct 
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băieţi, bijuterii excentrice la fete, 

pantaloni cu talie joasă, bluze scurte 

cu  expunerea indecentă a unor zone 

din corp 

 

b)  COMPORTAMENTUL ÎN CADRUL ORELOR DE CURS, PE TIMPUL PAUZELOR, 

ÎNAINTE SAU DUPĂ TERMINAREA PROGRAMULUI ŞCOLAR 

Abaterile Frecventa abaterii Sanctiunea propusa Scaderea 

notei la 

purtare 

Refuzul de a lua notiţe la orele de curs,  

de a realiza sarcinile de învăţare 

stabilite de cadrele didactice 

Prima abatere 

Mai mult de o 

abatere 

Observaţie individuală 

Mustrare scrisă 

 

0 p 

1 p 

 

Refuzul de a purta masca, de a ține 

cont de distanțare sau de igienizare cu 

substanțe dezinfectante 

Prima abatere 

A doua  abatere 

 

Mai mult de 2 abateri 

Observaţie verbală  

Mustrare scrisă 

 

Mustrare scrisa 

0 p 

1 p 

 

2 p 

Perturbarea orelor de curs: gesticulări, 

comentarii, discuţii între elevi ( care nu 

au legătură directă cu sarcinile de 

învăţare) 

Prima abatere 

A doua  abatere 

 

Mai mult de 2 abateri 

Observaţie verbală  

Mustrare scrisă 

 

Mustrare scrisa 

0 p 

1 p 

 

2 p 

Vocabular indecent, vulgar, gesturi 

indecente 

Prima abatere 

A doua  abatere 

 

Mai mult de 2 abateri 

Observaţie individuală 

Mustrare scrisă 

 

Retragerea temporară  

sau definitivă a bursei 

de merit, a bursei 

sociale 

0 p 

1 p 

 

2 p 

Nerespectarea curăţeniei clasei şi al 

şcolii prin aruncarea ambalajelor, 

hârtiilor sau resturilor alimentare pe 

pardoseală, pe stradă etc. 

Prima abatere 

Mai mult de o 

abatere 

 

 

Observaţie individuală 

Mustrare scrisă 

 

0 p 

1 p 

 

3 p 

Ascunderea adevarului si/ sau 

facilitarea  voita a unor fapte ce 

contravin  regulamentului scolar, 

savarsite de ei insisi sau alti elevi din 

scoala. 

Prima abatere 

A doua  abatere 

Mai mult de 2 abateri 

 

Observaţie individuală 

Mustrare scrisa 

Mustrare scrisa 

0 p 

1 p 

2 p 

 

 

d)  ACTE DE VIOLENŢĂ 

Abaterile Frecventa abaterii Sanctiunea 

propusa 

Scaderea 

notei la 

purtare 

Certuri, conflicte, ameninţări verbale, 

injurii, jignirile cu referire la trasaturile 

fizice sau psihice ale colegilor. 

Prima abatere 

A doua  abatere 

 

Mai mult de 2 abateri 

Observaţie 

individuală 

Mustrare scrisă 

 

0 p 

1 p 

 

2 p 
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Retragerea 

temporară  sau 

definitivă a bursei 

de merit, a bursei 

sociale 

Comunicare defectuoasă cu învăţătorul/ 

dirigintele clasei: nerespectarea  

indicaţiilor, sarcinilor, discuţii în 

contradictoriu cu privire la regulile de 

ordine interioară şi regulamentul şcolar 

Prima abatere 

A doua  abatere 

 

Mai mult de 2 abateri 

Observaţie 

individuală 

Mustrare scrisă 

 

Mustrare scrisa 

0 p 

1 p 

 

2 p 

Violenţă fizică : orice act vătămător fizic  

sau emoţional care are loc în cadrul  

şcolii sau în perimetrul curţii  şcolii            

*pentru manifestările ce au loc în alte  

spaţii se apelează la serviciul de poliţie  

locală 

Prima abatere 

 

A doua  abatere 

 

 

 

 

Mai mult de 2  

abateri 

 

Mustrare scrisă 

 

Retragerea 

temporară  sau 

definitivă a bursei 

de merit, a bursei 

sociale 

 

Mutarea 

disciplinară la o 

clasă paralelă. 

1 p 

 

2 p 

 

 

 

 

3 p. 

Distrugeri de bunuri ( ale elevilor, ale 

unităţii şcolare, din alte spaţii publice) 

Prima abatere 

 

 

 

 

Mai mult de o  

abatere 

 

 

 

Observaţie 

individuală cu 

recuperarea 

obligatorie  a 

pagubelor 

 

Mustrare scrisă cu 

recuperarea 

obligatorie  a 

pagubelor 

0 p 

 

 

 

 

1 p 

 

 

 

Furtul de obiecte sau bani Prima abatere 

A  doua  abatere 

 

 

 

Mai mult de 2 abateri 

Mustrare scrisa 

Retragerea 

temporară  sau 

definitivă a bursei 

de merit, a bursei 

sociale 

Mutarea 

disciplinară la o 

clasă paralelă. 

2 p 

3 p 

 

 

 

4 p 

 

e)   NERESPECTAREA PROGRAMULUI ŞCOLII 

Abaterile Frecventa abaterii Sanctiunea propusa Scaderea 

notei la 

purtare 

Părăsirea orelor de curs, fără 

acordul părinţilor şi fără înştiinţarea 

Prima abatere 

Mai mult de o 

Observatie individuală 

Mustrare scrisă 

0 p 

1 p 
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unui cadru didactic abatere 

Neîndeplinirea corespunzătoare a 

sarcinilor de serviciu pe clasă  

Prima abatere 

A doua  abatere 

Mai mult de 2 abateri 

Observaţie individuală 

Mustrare scrisă 

Mustrare scrisa 

0 p 

1 p 

2 p 

 

f)  ACCESUL CU TELEFONUL MOBIL ȘI FOLOSIREA ACESTUIA  ÎN PERIMETRUL 

ŞCOLII 

Abaterile Frecventa abaterii Sanctiunea propusa Scaderea 

notei la 

purtare 

Prezența telefonului mobil Prima abatere 

 

 

 

 

 

A doua abatere 

 

 

 

 

 

Mai mult de 2  abateri 

 

Observație 

individuală, reținerea 

telefonului mobil si 

predarea acestuia 

părintelui, pe bază de 

proces verbal 

 

Mustrare scrisă,  

reținerea telefonului 

mobil si predarea 

acestuia părintelui, 

pe bază de proces 

verbal 

 

Retragerea 

temporară sau 

definitivă a bursei de 

merit sau bursei 

sociale 

0 p 

 

 

 

 

 

1 p 

 

 

 

 

 

2 p 

Utilizarea telefonului mobil pe 

timpul programului de 

functionare 

Prima abatere 

A doua  abatere 

 

Mai mult de 2 abateri 

 Telefonul va fi 

confiscat  pana la venirea 

parintilor la scoala şi 

predat acestora  

Observaţie 

individuală 

Mustrare scrisă 

 

Retragerea 

temporară  sau 

definitivă a bursei de 

merit, a bursei 

sociale 

0 p 

1 p 

 

2 p 

Fotografierea, înregistrarea sau 

filmarea in incinta scolii  

Prima abatere 

A doua abatere 

 

 

 

Mai mult de 2  abateri 

 

Mustrare scrisă 

Retragerea 

temporară  sau 

definitivă a bursei de 

merit, a bursei 

sociale 

Mutarea disciplinară 

la o clasă paralelă. 

1 p 

2 p 

 

 

 

3 p 

________ 
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g) CONSUMUL DE ALCOOL, TUTUN SAU ALTE SUBSTANŢE DĂUNĂTOARE 

SĂNĂTĂŢII 

Abaterile Frecventa abaterii Sanctiunea propusa Scaderea 

notei la 

purtare 

Fumatul, consumul de băuturi 

alcoolice,  consumul de energizante, 

consumul de  alte substanţe periculoase 

pentru  sănătate 

Prima abatere 

A doua abatere 

 

 

 

Mai mult de 2 abateri 

Mustrare scrisă 

Retragerea 

temporară  a bursei 

de merit, a bursei 

sociale 

 

Retragerea definitivă  

a bursei de merit, a 

bursei sociale 

1 p 

2 p 

 

 

 

3 p 

  

Art. 165.  Alte abateri, care nu sunt prezentate la art. 161, vor fi soluţionate de 

dirigintele/învăţătorul fiecărei clase sau, după caz, de Consiliul Profesoral sau Consiliul clasei. 

Art. 166.   SANCTIUNILE DATE ELEVILOR VOR AVEA LA BAZA DOCUMENTE 

elaborate de diriginte sau prof. de serviciu (rapoarte referate sau imagini culese de pe monitoarele 

camerelor de luat vederi, cu aprobarea directorului scolii) 

Art. 167. (1) Cf. Statutului elevului art. 27 alin 1, pentru elevii din învățământul secundar, la 

fiecare 10 absențe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absențe 

nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină, nota la purtare se scade cu câte un 

punct.  

(2) Pentru clasele pregătitoare – VIII  se acordă avertismentul scris, ce este  întocmit de 

diriginte pentru elevii ce cumulează cel puţin 15 absenţe nemotivate pe un an şcolar (sau 

semestru) la diferite discipline de studiu. Dirigintele anunţă în scris părintele său tutorele legal al 

elevului, având obligaţia să înmâneze avertismentul sub semnătură. Dacă în urma avertismentului 

elevul continuă să absenteze, dirigintele are obligaţia să anunţe în scris, părintele său tutorele 

legal al elevului la fiecare 15 absenţe nejustificate  cumulate pe un an şcolar (sau semestru). 

OBSERVAŢIE: Avertismentul scris se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în 

catalogul clasei, cu număr de înregistrare, precizând numărul de absenţe nemotivate şi se 

menţionează în raportul consiliului clasei, la sfârşit de semestru/ an şcolar. 

Art. 168.  Elevii care au media la purtare mai mică decât 9 în anul școlar anterior, nu pot fi 

admiși în unitățile de învățământ cu profil militar, confesional și pedagogic. (Cf. Statutului 

elevului art.27 alin 2) 

Art. 169. (1) Elevii care deterioreaza bunurile scolii platesc lucrarile necesare reparatiilor sau 

suporta  cheltuielile  pentru inlocuirea bunurilor deteriorate, în maxim 2 săptămâni de la 

constatarea faptelor. 

(2)  In cazul in care vinovatul  nu se cunoaste, raspunderea materiala devine colectiva, a clasei. 

Art. 170. (1) Contestatiile impotriva sanctiunilor aplicate se adreseaza de către părinte/ tutore sau 

susținător legal, in scris, Consiliului de administratie al scolii in termen de 5 zile de la aplicarea 

sanctiunii.  

(2) Contestatia se solutioneaza in termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul 

scolii. Hotararea Consiliului de administratie este definitiva și poate fi atacată la instanța de 

contencios administrativ competentă.  
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CAPITOLUL VI 

PARINTII 

 

Art. 171.  Părinţii au dubla calitate de beneficiari secundari ai educaţiei şi de parteneri 

educaţionali ai şcolii. Art.157.  În această dublă calitate, părinţii au următoarele drepturi:  

a) au dreptul să fie informaţi periodic referitor la situaţia şcolară şi comportamentul propriilor 

copii;  

b) au dreptul să se intereseze numai referitor la situaţia propriilor copii;  

c) au dreptul de acces în incinta scolii/grădiniţei în următoarele cazuri:  

I. La solicitarea educatorilor/ invatatorilor /institutorilor/ profesorilor diriginti/ profesorilor 

clasei/ conducerii unitatilor de invatamant preuniversitar; 

II. La sedintele/ consultatiile/ lectoratele cu parintii organizate de personalul didactic in 

unitatile de invatamant preuniversitar; 

III. Pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/documente de studii sau alte situatii 

scolare care implica relatia directa a parintilor/ reprezentantilor legali cu personalul 

secretariatului unitatilor de invatamant preuniversitar sau cu educatorul/ invatatorul/ profesorul/ 

conducerea unitatiii de invatamant; 

IV. La intalnirile solicitate de parinti/reprezentanti legali, programate de comun  acord cu 

educatorii/ invatatorii//institutoriii/ profesorii diriginti/ profesorii clasei/ conducerea unitatilor de 

invatamant preuniversitar; 

V. La diferite evenimente publice si activitati scolare / extrascolare organizate in cadrul 

unitatilor de invatamant preuniversitar, la care sunt invitati sa participe parintii/ reprezentantii 

legaliîn funcție de situația epidemiologică; 

VI. Pentru sprijinirea deplasarii copiilor din invatamantul prescolar, respectiv a elevilor din  

clasa pregatitoare; 

d) au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate juridică, conform legislaţiei în vigoare, 

care se organizează şi funcţionează după statute proprii.  

e) au dreptul să solicite rezolvarea unor stări conflictuale în care sunt implicaţi propriii copii, prin 

discuţii amiabile cu părţile implicate; dacă în urma acestor discuţii nu s-a ajuns la niciun rezultat, 

părinţii pot solicita în scris conducerii unităţii rezolvarea situaţiei sau, în caz de nerezolvare, 

Inspectoratului Şcolar Judetean Galati.  

Art. 172. Părintii copiilor prescolari au acces doar pana la poarta grădiniței. Accesul parintilor 

în salile grupelor de gradinita este  interzis, cu excepţia activitatilor organizate de către 

doamnele educatoare prin convocarea parintilor.  

Art. 173.  Drepturile părinților sunt prevăzute în Titlul IX capitolul 1 art. 157-161 din ROFUIP, 

aprobat prin OMEC nr. 5447/2020, cu modificările și completările ulterioare.  

Art. 174.  Părinţii/tutorii sau sustinatorii legali au următoarele îndatoriri:  

a) au obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua 

măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor; Parintele/tutorele sau 

sustinatorul legal care nu asigura scolarizarea elevului, pe perioada invatamantului obligatoriu, 

este sanctionat, conform legislației în vogoare, cu amenda cuprinsa intre 100 lei si 1.000 lei, ori 

este obligat sa presteze munca in folosul comunitatii. 

b) au obligatia să respecte prevederile articolelor din Titlul IX art. 162-164 al Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEC nr. 

5447/2020, cu modifocările și completările ulterioare. 

c) au obligaţia ca, minimum  o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul pentru învăţământul 

preșcolar/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte 

pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului, prin mijloace stabilite de comun acord. Prezenţa 
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părintelui/tutorelui legal va fi consemnată în caietul educatorului/profesorului 

diriginte/profesorului pentru învăţământ primar cu nume, dată şi semnătură;  

d) Părintele sau reprezentantul legal al preșcolarului sau al elevului din învățământul primar are 

obligația să îl însoțească până la intrarea în unitatea de învățământ, iar la terminarea activităților 

educative/orelor de curs să îl preia. În cazul în care părintele sau reprezentantul legal nu poate să 

desfășoare o astfel de activitate, împuternicește o altă  

e) au obligatia de a prezenta la inscrierea copilului/elevului in scoala documentele medicale 

solicitate. 

f) părinţii/tutorii legali răspund pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de 

elev/preşcolar;  

g) este interzis părinţilor să agreseze fizic, psihic sau verbal elevii şi personalul scolii;  

h) au obligaţia să  cunoasca si să respecte articolele din Regulamentul de organizare si 

functionare al scolii  referitoare la părinţi şi elevi. 

Art. 175. (1) Parintiii/reprezentatii  legali au obligatia sa respecte Procedura privind accesul 

persoanelor in Scoala Gimnaziala “Elena Doamna”, Comuna Cuza Voda, inclusiv în Grădiniţa cu 

Program Normal “Prichindel”, Comuna Cuza Vodă; 

Art. 176.  (1) La nivelul fiecărei clase funcţionează un comitet al părinţilor, compus din 

preşedinte şi doi membri, aleşi de adunarea generală a părinţilor elevilor clasei.  

(2) Preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase alcătuiesc Consiliul Reprezentativ al 

Părinţilor. Acesta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul statut de înfiinţare, 

organizare şi funcţionare/ROFUIP aprobat prin OMEC nr. 5447/2020 și  OMEN nr. 3027/2018.  

(3) Consiliul Reprezentativ al Părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor în Consiliul de 

administraţie al şcolii, în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC) sau în alte 

comisii (ex. Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar, Comisia pentru 

prevenirea și eliminarea discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității, Comisia 

de disciplină pentru elevi), potrivit legislaţiei în vigoare.  

Art. 177.  În calitate de beneficiari secundari ai educaţiei şi parteneri educaţionali ai şcolii, 

părinţii încheie cu conducerea scolii un contract educaţional, în momentul înscrierii elevilor în 

registrul unic matricol. În contract sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor. 

Contractul educaţional este valabil pe parcursul şcolarizării elevului în Scoala Gimnaziala „Elena 

Doamna”. 

 

CAPITOLUL VII 

PARTENERII EDUCAŢIONALI 

 

Art. 178.  (1) Autorităţile publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii locale, 

colaborează cu Consiliul de Administraţie şi cu directorul Scolii Gimnaziale „Elena Doamna”, 

Comuna Cuza Voda în vederea atingerii obiectivelor scolii.  

(2) Parteneriatul cu autorităţile publice locale are ca obiectiv central derularea unor activităţi sau 

programe educaţionale care să favorizeze atingerea obiectivelor educaţionale stabilite de către 

scoala.  

(3) Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală, de 

prozelitism religios sau care contravin moralei sau legilor statului.  

(4) Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile şi fondurile necesare 

implementării şi respectării normelor de Sănătate și Securitate în Muncă şi pentru asigurarea 

securităţii elevilor şi a personalului în perimetrul unităţii.  
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Art. 179.  Scoala Gimnaziala „Elena Doamna” poate realiza, independent, parteneriate cu 

asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii 

guvernamentale şi nonguvernamentale sau alte tipuri de organizaţii, în interesul elevilor.  

Art. 180.  Scoala Gimnaziala „Elena Doamna” încheie protocoale de parteneriat cu ONG-uri, 

unităţi medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, asociaţii confesionale, alte organisme, 

în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituţională 

al şcolii.  

(2) Protocolul conţine prevederi clare cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare.  

(3) În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului scolii, în protocol se va specifica 

concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii elevilor.  

Art. 181.  Scoala Gimnaziala „Elena Doamna” poate încheia protocoale de parteneriat şi poate 

derula activităţi comune cu unităţi de învăţământ din străinătate, având ca obiectiv principal 

dezvoltarea personalităţii copiilor şi a tinerilor, respectându-se legislaţia în vigoare în statele din 

care provin instituţiile respective.  

Art. 182.  Reprezentanţii părinţilor se vor implica direct îm buna organizare a activităţilor din 

cadrul parteneriatelor ce se derulează în Scoala Gimnaziala „Elena Doamna” . 

Art. 183.  Respectarea prevederilor prezentului regulament este obligatorie pentru reprezentanţii 

autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru orice alte persoane, instituţii sau organizaţii 

care intră în contact cu Scoala Gimnaziala „Elena Doamna”. 

 

CAPITOLUL VII 

EVALUAREA INTERNĂ A CALITĂŢII EDUCAŢIEI 

 

Art. 184.  (1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru Scoala Gimnaziala 

„Elena Doamna”  şi este centrată preponderant pe rezultatele procesului învăţării.  

(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în 

învăţământul preuniversitar.  

Art. 185.  (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul Scolii Gimnaziale „Elena 

Doamna” este constituita Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC).  

(2) Pe baza legislaţiei în vigoare Consiliul de administraţie al scolii elaborează şi adoptă 

regulamentul de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.  

(3) Conducerea scolii este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate.  

Art. 186.  (1) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii elaborează strategia şi planul 

operaţional de evaluare internă a calităţii educaţiei şi prezintă un raport anual de autoevaluare 

internă a calităţii precum şi un plan de îmbunătăţiri.  

(2) Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 

se realizează în conformitate cu prevederile legale.  

(3) Orice control sau evaluare externă se bazează pe analiza raportului de evaluare internă a 

activităţii din Scoala Gimnaziala „Elena Doamna” . 

CAPITOLUL VIII 

ACCESUL SI SECURITATEA ÎN UNITATEA ȘCOLARĂ 

Art. 187. (1) Criteriile conţinute în prezentul regulament au în vedere stabilirea regulilor de 

acces şi realizarea securităţii obiectivului, în scopul înlăturării riscurilor producerii unor fapte 

care pot aduce atingere integrităţii şi demnităţii persoanei, avutului privat şi public: 

(2)  Accesul persoanelor si autovehiculelor in incinta scolii sau a grădiniţei se face numai prin 

locul special destinat acestui scop, pentru a permite organizarea supravegherii acestora la intrarea 

si iesirea din scoala. Este permis numai accesul salvarii, pompierilor, politiei, jandarmeriei, 
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precum si a celor care asigura interventii operative pentru remedierea unor defectiuni ale retelelor 

interioare (electrice, telefonice etc.) sau a celor care aprovizioneaza unitatea cu produsele sau 

materialele contractate. 

Art. 188.  (1)  Accesul elevilor/preşcolarilor si al personalului scolii se face prin intrarile 

stabilite, securizate/pazite corespunzator. 

(3) Intrarea elevilor in scoala se va face sub supravegherea invatatorului/ profesorului care 

asigură triajul 

Art. 189. Iesirea elevilor din perimetrul unitatii de invatamant in timpul programului sau in 

pauze este strict interzisa, cu exceptia situatiilor speciale, cazuri in care, elevii vor putea iesi 

numai dupa ce au obtinut de la profesorul de la clasă acceptul; 

Art. 190.  (1) Accesul persoanelor straine se va face doar pe intrarea principală, locul stabilit 

pentru întâlnirea cu persoanele din școală fiind pe hol, în fața secretariatului școlii. Vizitatorul va 

informa  secretariatul școlii intenția de discuta cu persoana căutată, urmând a se verifica 

disponibilitatea acesteia la momentul solicitării. 

 (2) Vizitatorii au obigatia sa respecte reglementarile interne ale unitatii de invatamant referitoare 

la accesul in scoala si sa nu paraseasca locul stabilit pentru intalnirea cu  persoanele din scoala. 

Se interzice accesul vizitatorilor in alte spatii decat cele stabilite, fara acordul conducerii scolii. 

Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la evacuarea din perimetrul unitatii de invatamant 

a persoanei respective si/sau la interzicerea ulterioara a accesului acesteia in gradinita/scoala 

(3) In cazul in care persoanele straine patrund in scoala fara a se prezenta în prealabil la 

secretariatul școlii, directorul unitatii/ profesorul de serviciu va solicita interventia politiei si 

aplicarea prevederilor Legii nr. 61 privind interzicerea accesului persoanelor straine in institutiile 

publice; 

(4) Accesul parintilor / reprezentantilor legali in incintele si in cladirile unitatilor de invatamant 

preuniversitar este permis in urmatoarele cazuri: 

a)  La solicitarea educatorilor/ invatatorilor /institutorilor/ profesorilor diriginti/ profesorilor 

clasei/ conducerii unitatilor de invatamant preuniversitar; 

b) La sedintele/ consultatiile/ lectoratele cu parintii organizate de personalul didactic in unitatile 

de invatamant preuniversitar; 

c)  Pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/documente de studii sau alte situatii 

scolare care implica relatia directa a parintilor/ reprezentantilor legali cu personalul 

secretariatului unitatilor de invatamant preuniversitar sau cu educatorul/ invatatorul/ profesorul/ 

conducerea unitatiii de invatamant; 

d)  La intalnirile solicitate de parinti/reprezentanti legali, programate de comun  acord cu 

educatorii/ invatatorii//institutoriii/ profesorii diriginti/ profesorii clasei/ conducerea unitatilor de 

invatamant preuniversitar; 

e)  La diferite evenimente publice si activitati scolare / extrascolare organizate in cadrul unitatilor 

de invatamant preuniversitar, la care sunt invitati sa participe parintii/ reprezentantii legali; 

f)  Pentru sprijinirea deplasarii copiilor din invatamantul prescolar, respectiv a elevilor din  clasa 

pregatitoare; 

(5)  Parintii/ tutorii legali instituiti nu au acces in unitatile de invatamant decat in pauze, cu 

exceptia cazurilor de forta majora. 

(6)  Parintii copiilor prescolari au acces doar pana la usa salii de grupa. Accesul parintilor in 

salile grupelor de gradinita este interzis, cu exceptia activitatilor organizate de catre doamnele 
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educatoare prin convocarea parintilor. Parintii copiilor prescolari si ai claselor pregatitoate vor 

avea acces pe intrarea secundara; 

(7)  Orice salariat care face invitatie unor persoane straine in scoala sau in numele scolii 

indiferent de motiv, trebuie sa informeze in prealabil directorul unitatii scolare si sa aiba acordul 

acestuia. Invitatiile formulate in numele scolii vor fi distribuite doar dupa ce au fost vizate de 

director; 

(8)  Este interzis accesul in institutie al persoanelor turbulente sau a celor aflate sub influenta 

bauturilor alcoolice, a celor avand comportament agresiv, precum si a acelor care au intentia 

vadita de a deranja ordinea si linistea in instituia de invatamant; 

(9)  Se interzice intrarea vizitatorilor insotiti de caini sau care au asupra lor arme sau obiecte 

contondente, substante toxice, explozivo-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau usor inflamabile, 

publicatii avand caracter obscene sau instigator, precum si  stupefiante sau bauturi alcoolice; 

Art. 191. Conform art. 1 din Legea nr. 29/2010 privind siguranța în unitățile de învățământ, 

aceasta se realizează sub coordonarea prefectului și este în responsabilitatea autorităților 

administrației publice locale, a inspectoratului școlar, a inspectoratului județean de poliție, a 

inspectoratului județean de jandarmerie și a unității școlare. 

Art. 192.  In cazul producerii unor evenimente de natura sa afecteze ordinea interioara in scoli, 

siguranta elevilor/preşcolarilor si a profesorilor, invatatorul/profesorul de serviciu de la unitatea 

scolara in care s-a produs evenimentul are obligatia să anunţe conducerea şcolii şi sa apeleze in 

cel mai scurt timp numarul de telefon  112 pentru orice alte situatii de urgent si sa asigure 

reducerea riscurilor de agravare a situatiei pana la sosirea echipelor competente sa intervina; 

Art. 193.  Pentru asigurarea securitatii si sigurantei elevilor, a personalului si a bunurilor aflate in 

dotarea scolii, cat si pentru preintimpinarea violentei in unitatea de invatamant, activitatea in 

scoala şi grădiniţă este monitorizata video permanent; 

Art.  194.    Masuri:  

(1).   Daca siguranta personalului ori a elevilor/preşcolarilor devine o problema, conducerea 

scolii va transmite aceasta informatie politiei, parintilor /tutorilor si inspectoratului.  

(2).   Scoala va intocmi periodic rapoarte catre politie referitoare la faptele sanctionabile si va 

oferi si datele personale ale persoanelor implicate. De asemenea, se va raporta la cine si ce fel de 

obiecte si/sau bunuri au fost identificate, precum si modul in care scoala a obtinut posesie asupra 

acestor bunuri.  

(3).   In cazul posesiunii de arme, droguri, alcool, artificii interzise, scoala va actiona conform 

legilor in vigoare, va informa politia si, in functie de circumstante va intocmi un raport adresat 

politiei.  

(4).   Scoala informeaza parintii/tutorii elevilor in cazul in care acestia au incalcat regulamentul 

scolar.  

(5).   Scoala asigura gestionarea cazurilor in care exista incalcari ale regulamentului de 

organizare şi funcţionare al unităţii sau ale Regulamentului Intern. 

 

 

CAPITOLUL IX 

DISPOZITII FINALE 

 

Art. 195.    Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare intra in vigoare la data aprobarii 

in Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Elena Doamna” si poate fi modificat numai 

cu acordul acestuia. 

Art. 196.  (1) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toţii elevii şi angajaţii 

Scolii Gimnaziale „Elena Doamna”, pentru părinţii/tutorii elevilor şi pentru toate persoanele, 
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instituţiile sau organizaţiile care intră în contact cu Scoala Gimnaziala „Elena Doamna”, Comuna 

Cuza Vodă. 

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Scolii Gimnaziale „Elena Doamna”  va fi adus 

la cunostinta  elevilor la prima ora de dirigentie, parintilor la prima sedinta cu parintii si 

profesorilor in prima sedinta a Consiliului Profesoral, dupa validarea lui in Consiliul de 

administratie al Scolii Gimnaziale „Elena Doamna”. Personalul unității de învățământ, părinții, 

tutorii sau susținătorii legali își vor asuma, prin semnătură, faptul că au fost informați referitor la 

prevederile prezentului regulament de organizare și funcționare al scolii 

 (3) Prevederile din prezentul regulament care contravin viitoarelor norme legislative sunt nule. 

Art. 197. Nerespectarea prezentului regulament de către personalul didactic, didactic auxiliar, 

nedidactic, elevi, părinţi, reprezentanţi ai instituţiilor cu care şcoala este în parteneriat, atrage 

după sine, sancţionarea persoanelor vinovate conform prevederilor Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

 

 

 

Director, 

Prof. Armencea Florentina 

 


