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PARTEA I
Titlul I: Dispoziții generale

Prezentul Regulament conține norme privind organizarea și funcționarea Școlii
Gimnaziale „Sfântu Ilie” Toplița - Harghita,  denumită în continuare unitate de învățământ /
școală.

Scopul regulamentului de organizare și funcționare al școlii este de a avea prevederi
specifice unității de învățământ În conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Prevederile actualului regulament de organizare și funcționare, denumit în continuare
ROF/regulament, vor fi completate și actualizate periodic cu aprobarea consiliul de
administrație al școlii, pe baza propunerilor primite de la profesor, beneficiarii direcți ai
Educației sau la apariția unor noi acte normative.

Școala își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația națională, cu normele
stabilite de către Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar Județean Harghita, aplicând în
același timp prevederile contractului colectiv de muncă și normele legislative în vigoare.

Prevederile din acest regulament sunt obligatorii pentru toți angajații și beneficiarii
direcți ai educației oferite de școală.

Capitolul I: Cadrul de reglementare
Art.1

(1)ROF-ul școlii reglementează organizarea școlii, în cadrul sistemului de învățământ din
România,  în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2)Școala se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare,
ale prezentului regulament și ale regulamentului intern.

Art.2
(1)ROF-ul școlii este elaborat în baza regulamentului de organizare și funcționare a unităților
învățământul preuniversitar, a actelor normative și / sau administrative cu caracter normativ
care reglementează drepturile și obligațiile beneficiarilor primari și secundari ai educației și
ale personalului din unitățile de învățământ, precum și a contractului colectiv de muncă
aplicabil școlii.
(2)Regulamentul conține reglementări cu caracter general, și reglementări specifice în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
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(3)Educatoarea / învățătoarele / profesorii pentru învățământul preșcolar/ primar/ profesorii
diriginți, denumiți în continuare diriginți, au obligația de a prezenta elevilor și părinților
regulamentul la începutul anului școlar sau ori de câte ori regulamentul este actualizat.
(4)Respectarea prevederilor regulamentului este obligatorie. Nerespectarea regulamentului
constituie abatere și se sancționează conform prevederilor legale.

Capitolul II: Principii de organizare și finalitățile învățământului
preuniversitar

Art.3
(1)Unitatea de învățământ se organizează și funcționează pe baza principiilor stabilite în
conformitate cu Legea Educației Naționale numărul 1/2011,  cu modificările și completările
ulterioare.
(2)Conducerea școlii își fundamentează deciziile pe dialog și consultare,  promovând
participarea părinților la viața școlii,  respectând dreptul la opinii ale elevului și asigurând
transparența deciziilor și a rezultatelor,  printre o comunicare periodică,  în conformitate cu
legea educației naționale nr. 1 / 2011,  cu modificările și completările ulterioare.
(3)Prezentul Regulament are la bază prevederi specificate în Regulamentul-cadru de
organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar, ordinul
nr.4183/04.07.2022, denumit în continuare ROFUIP.
(4)Prezentul Regulament va face trimiteri la ROFUIP, care are caracter obligatoriu.

Art.4
(1)Unitatea de învățământ se organizează și funcționează independent de orice ingerințe
politice sau religioase,  în incinta acesteia fiind interzisă crearea și funcționarea oricăror
formațiuni politice,  organizarea și desfășurarea activităților de natură politică și prozelitism
religios,  precum și orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală și
conviețuire socială,  care pun în pericol sănătatea,  integritatea fizică sau psihică a copiilor/
elevilor sau a personalului din școală.

Titlul II
Organizarea unității de învățământ

Capitolul I: Organizarea programului școlar
Art.5

(1)Anul școlar începe la 1 septembrie și se încheie la 31 august din anul calendaristic
următor.
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(2)Perioadele de desfășurare a sesiunilor de evaluări, examenelor și concursurilor naționale
se stabilesc prin ordin al ministrului Educației.
(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 cu prezență fizică se poate face,  după caz:
a)la nivel individual, la cererea părintelui, cu avizul și recomandările specifice ale medicului
curant, în cazul în care elevul suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, boli
respiratorii cronice s severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I,
boli inflamatorii, boli imune/ autoimmune, boli rare, boli ereditare de metabolism,
tratament imunosupresiv, alte afecțiuni cronice, afecțiuni asociate cu imunodepresie
moderată sau severă cum ar fi: transplant, afecțiuni oncologice în tratament imunosupresor,
imunodeficiențe primare sau dobândite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare. în
această situație activitatea didactică se va desfășura în sistem hibrid;
b)la nivelul unor formațiuni de studiu - grupe/ clase din cadrul școlii precum și la nivelul
școlii - la cererea directorului, în baza hotărârii Consiliului de Administrație al Școlii, cu
informarea inspectorului Școlar General al județului Harghita, respectiv Cu aprobarea
inspectorului Școlar General al județului Harghita și informarea Ministerului Educației.
(5)Suspendarea cursurilor cu prezență fizică la nivel individual, conform alin. (4) lit. (a), se
realizează cu avizul,  motivat în scris,  al Consiliului de Administrație.
(6)Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei
școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al școlii.
(7)Reluarea activităților didactice care presupune prezența fizică a preșcolarilor și a elevilor
din școală se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(8)În situații excepționale, inclusiv pe perioada stărilor de urgență/ alertă, școala va respecta
metodologia cadru de organizare și desfășurare a activităților prin intermediul tehnologiei și
al internetului elaborată și aprobată de Ministerul Educației.

Art.6
(1)În perioada vacanțelor, în școală, la nivelul preșcolar se pot organiza activități educativ-
recreative cu copiii.
(2)Perioada din vacanță în care se organizează Activități educativ-recreative se aprobă de
către consiliul de administrație al școlii, în concordanță cu programarea concediilor de
odihnă ale salariaților și se aduce la cunoștință părinților/ reprezentanților legali ai
preșcolarilor.
(3)În vederea participării la activitățile educativ-recreative menționate la alin. (1), părinții și
școala încheie Pentru perioada respectivă contract educațional conform anexei la prezentul
regulament.

Art.7
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(1)În școală,  cursurile se organizează în formă de învățământ cu frecvență în program de zi.
(2)Învățământul primar funcționează în programul de dimineață.
(3)Cursurile pentru elevii din clasa pregătitoare și din clasele I și a II-a nu vor începe înainte
de ora 8:00 și nu se vor termina mai târziu de ora 14:00.
(4)Cursurile pentru elevii din învățământul primar se desfășoară astfel:
a)la Centru: 8:00 - 13:00
b)la structura Cornișa: 8:00 - 13:00
c)la structura Zencani: 8:30 - 13:30
(5)Învățământul primar, ora de curs este de 35/40 minute (clasa pregătitoare și clasa I/clasele
II-IV), pauza de 10 minute, respectiv pauza mare, după a doua oră de curs de 20 de minute.
(6)Pentru clasele din învățământul gimnazial, ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză
de 10 minute după fiecare oră;  după a treia oră de curs există o pauză de 20 de minute.
(7)În situații speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități, alte situații excepționale,
pe o perioadă determinată, durata orelor de curs și a pauzelor poate fi modificată, la
propunerea motivată a directorului, în baza hotărârii Consiliului de Administrație al Școlii,
cu informarea Inspectoratului Școlar Județean Harghita.

Art.8
(1)În urmă analize de nevoi întreprinse de consiliul de administrație privind resursele
existente (umane, financiare și materiale) din școală, Comisia constituită conform
metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației Propune o ofertă sub formă de
pachete educaționale pentru programul „ Școală după școală”.
(2)Programul „Școală după școală” se organizează prin decizia Consiliului de Administrație
al Școlii,  cu avizul Inspectoratului Școlar Județean Harghita.

Capitolul II: Structuri și formațiuni de studiu
Art.9

(1)Activitatea unității de învățământ Când se desfășoară în trei corpuri distincte:
a) centru:  cu personalitate juridică - învățământ primar și gimnazial;
b) structura Cornișa:  structură arondată - învățământ primar;
c) structura Zencani: structură arondată - învățământ preșcolar și primar, în regim simultan,
cu respectarea reglementărilor ministrului educației.
(2)În unitatea de învățământ, formațiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu și
se constituie, la propunerea directorului, prin hotărârea Consiliului de Administrație al
Școlii,  conform prevederilor legale.
(3)În situații excepționale, pe baza unei justificări corespunzătoare din partea Consiliului de
Administrație al Școlii, unitatea de învățământ poate organiza formațiuni de studiu peste
efectivul maxim, în limita prevăzută de excepția legală, cu aprobarea Consiliului de
Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Harghita. În vederea luării deciziei,
consiliul de administrație al școlii are posibilitatea de a consulta și Consiliul clasei.
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(4)Consiliul de administrație al școlii poate decide constituirea de grupe pentru elevi din
formațiuni de studiu diferite care aleg să studieze aceleași discipline opționale, în
conformitate cu prevederile statutului elevului,  cu încadrarea în numărul de norme aprobat.

Art.10
(1)La înscrierea în învățământul gimnazial, se asigură continuitatea studiului limbilor
moderne,  ținând cont de ofertă educațională a școlii.
(2)Conducerea școlii constituie, de regulă, formațiunile de studiu astfel încât elevii să
studieze aceleași limbi străine.
(3)În situații temeinic motivate, la solicitarea scrisă a părinților, consiliul de administrație al
școlii poate hotărî ordinea studierii limbilor moderne sau schimbarea lor.
(4)În cazurile menționate la alin. (3), conducerea școlii, în interesul superior al elevului,
poate să asigure un program de sprijin pentru elevii care nu au studiat limba modernă
respectivă sau nu se află la același nivel de studiu cu ceilalți elevi din clasă/grupă, cu
încadrarea în bugetul unității de învățământ.

Capitolul III: Managementul unității de învățământ
Dispoziții generale

Art.11
(1)Management al școlii este asigurat în conformitate cu prevederile legale.
(2)Școala este condusă de consiliul de administrație și  de director.
(3)Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea școlii se consultă, după caz, cu
toate organismele interesate: Consiliul Profesoral, personalul didactic auxiliar, personalul
nedidactic, reprezentantul organizației sindicale afiliate federației sindicale reprezentativă la
nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membrii în școală, Consiliul
reprezentativ al părinților și asociația părinților, Consiliul Școlar al elevilor, autoritatea
administrației publice locale.

Art.12
Consultanță și asistență juridică pentru unitatea de învățământ se asigură, la cererea
directorului,  de către Inspectoratul Școlar Județean Harghita,  prin consilierul juridic.

Consiliul de administrație
Art.13

(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 al ministrului Educației.
(3)Directorul școlii este președintele Consiliului de Administrație și conduce ședințele
acestuia. În situația în care tematica ședinței vizează și activitatea directorului, ședința este
condusă de un alt membru al Consiliului de Administrație ales prin votul membrilor.
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(4)Cadrele didactice care au copii în unitatea de învățământ nu pot fi desemnate ca membrii
reprezentanți ai părinților în consiliul de administrație al școlii, cu excepția situației în care
Consiliul reprezentativ al părinților nu poate desemna alți reprezentanți.
(5)În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații
excepționale, ședințele Consiliului de Administrație se pot desfășura online/ hibrid, prin
mijloacele electronice de comunicare,  în sistem de videoconferință.

Art.14
(1)La ședințele Consiliului de Administrație participă, de drept, cu statut de observator,
reprezentantul organizației sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ
preuniversitar din școală.
(2)La ședințele Consiliului de Administrație în care se dezbat aspecte privind elevii,
președintele Consiliului de Administrație are obligația de a convoca reprezentantul elevilor
care participă la ședință cu statut de observator.

Directorul
Art.15

(1)Directorul exercită conducerea executivă a școlii,  în conformitate cu legislația în vigoare.
(2)Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deține, conform legii, funcția de
președinte sau vicepreședinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, județean sau
național.
(3)Directorul școlii poate fi eliberat din funcție la propunerea motivată a Consiliului de
Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Harghita, la propunerea a 2/3 dintre
membrii Consiliului de Administrație al Școlii sau la propunerea Consiliului Profesoral, cu
votul a 2/3 dintre membrii. În această ultimă situație este obligatorie realizarea unui audit de
către inspectoratul școlar. În funcție de hotărârea Consiliului de Administrație al
Inspectoratului Școlar Județean Harghita, inspectorul școlar general emite decizia de
eliberare din funcție a directorului școlii.
(4)În funcția de director rămasă vacantă, conducerea interimară este asigurată, până la
organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, de un cadru didactic
titular, numit prin detașare în interesul învățământului, prin decizia inspectorului școlar
general, în baza avizului Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar și cu acordul
scris al persoanei solicitate.
(5)În cazul în care nu se poate asigura numirea prin detașare în interesul Învățământului,
conducerea interimară va fi asigurată de un cadru didactic membru al Consiliului de
Administrație din școală, cu acordul acestuia, căruia i se deleagă atribuțiile specifice funcției
de conducere, până la organizarea concursului, dar nu mai mult de 60 de zile calendaristice
și fără a depăși sfârșitul anului școlar. în această ultimă situație, în baza avizului Consiliului
de Administrație al Inspectoratului Școlar, inspectorul școlar general emite decizie de
delegare a atribuțiilor specifice funcției.
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Art.16
(1)În exercitarea funcției de conducere executivă,  directorul are următoarele atribuții:
a)este reprezentantul legal al unității de învățământ și realizează conducerea executivă a
acesteia;
b)organizează întreaga activitate educațională;
c) răspunde de aplicarea legislației în vigoare,  la nivelul unității de învățământ;
d)asigură corelarea obiectivelor specifice unității de învățământ cu cele stabilite la nivel
național și local;
e)coordonează procesul de obținere a autorizațiilor și avizelor legale necesare funcționării
unității de învățământ;
f)asigură aplicarea și respectarea normelor de sănătate și de securitate în muncă;
g)prezintă anual raportul asupra calității educației din unitatea de învățământ; raportul este
prezentat în fața Consiliului de Administrație, a Consiliului Profesoral, în fața Comitetului
reprezentativ al părinților și a conducerii asociației de părinți; raportul este adus la cunoștința
autorității administrației publice locale și a Inspectoratului Școlar Județean Harghita și postat
pe site-ul școlii www.scoalasfilie.ro, în termen de maximum 30 de zile de la data începerii
anului școlar.
(2)În exercitarea funcției de ordonator de credite,  directorul are următoarele atribuții:
a)propune Consiliului de Administrație, spre aprobare, proiectul de buget și raportul de
execuție bugetară;
b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al școlii;
c)face demersuri pentru atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor
legale;
d)răspunde de gestionarea bazei materiale a școlii.
(3)În exercitarea funcției pe angajator,  directorul are următoarele atribuții:
a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă;
b)întocmește,  conform legii,  fișele posturilor pentru personalul din subordine;
c)răspunde de evaluarea periodică,  formarea,  motivarea personalului din unitate;
d)propune Consiliului de Administrație vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe
post și angajarea personalului;
e)aplică prevederile metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din
învățământul preuniversitar, precum și prevederile altor acte normative, elaborată de
minister.
(4)Alte atribuții ale directorului sunt:
a)propune Inspectoratului Școlar, spre aprobare, proiectul planului de școlarizare, avizat de
consiliul de administrație;
b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaționale a școlii și o propune spre
aprobare Consiliului de Administrație;
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c)coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul Național de
indicatori pentru educație, pe care le transmite Inspectoratului Școlar, și răspunde de
introducerea datelor în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR);
d)propune Consiliului de Administrație, spre aprobare, regulamentul intern și regulamentul
de organizare și funcționare a  unității de învățământ;
e)stabilește componența nominală a formațiunilor de studiu, în baza hotărârii Consiliului de
Administrație;
f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum și statul de
personal didactic auxiliar și nedidactic și le supune, spre aprobare, Consiliului de
Administrație;
g)numește, după consultarea Consiliului Profesoral, în baza hotărârii Consiliului de
Administrație, profesorii diriginți la clase, precum și coordonatorul pentru proiecte și
programe educative școlare și extrașcolare;
h)emite, în baza hotărârii Consiliului de Administrație, decizia de numire a cadrului
didactic, membru al Consiliului clasei, care preia atribuțiile profesorului diriginte, în
condițiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp,  din motive obiective;
i)numește, în baza hotărârii Consiliului de Administrație, coordonatorii structurilor arondate,
din rândul cadrelor didactice titulare;
j)emite, în baza hotărârii Consiliului de Administrație, de constituire a comisiilor din cadrul
școlii;
k)coordonează Comisia de întocmire a orarului cursurilor școlii și îl propune spre aprobare
Consiliului de Administrație;
l)propune Consiliului de Administrație, spre aprobare, calendarul activităților educative al
școlii;
m)emite, în baza hotărârii Consiliului de Administrație, decizia de aprobare a
regulamentelor de funcționare ale cercurilor, asociațiilor științifice, sportive și
cultural-artistice ale elevilor din școală;
n)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control și
evaluare a tuturor activităților care se desfășoară în școală și le supune spre aprobare
Consiliului de Administrație;
o)asigură, prin responsabilul comisiei pentru Curriculum, aplicarea planului de învățământ,
a programelor școlare și a metodologiei privind evaluarea rezultatelor școlare;
p)controlează, cu sprijinul responsabilului comisiei pentru Curriculum, calitatea procesului
instructiv-educativ, prin asistențe la ore și prin participări la diverse activități educative
extracurriculare și extrașcolare;
q)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;
r)monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante și sprijină integrarea acestora în
colectivul școlii;
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s)consemnează zilnic în condica de prezență absențele și întârzierile personalului didactic și
ale salariaților de la programul de lucru;
t)își asumă,  alături de consiliul de administrație,  rezultatele Școlii;
u)numește și controlează personalul care răspunde de ștampila unității de învățământ;
v)răspunde de arhivarea documentelor unității de învățământ;
w)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea și gestionarea
actelor de studii, precum și de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea,
completarea,  modificarea,  rectificarea și gestionarea documentelor de evidență școlară;
x)aprobă procedura de acces în unitatea de învățământ al persoanelor din afara acesteia,
inclusiv al reprezentanților mass-mediei, în condițiile stabilite prin prezentul regulament.
reprezentanții instituțiilor cu drept de îndrumare și control asupra unităților de învățământ,
precum și persoanele care participă la procesul de monitorizare și evaluare a calității
sistemului de învățământ au acces neîngrădit în unitatea de învățământ;
y)asigură implementarea hotărârilor Consiliului de Administrație;
z)propune spre aprobare Consiliului de Administrație suspendarea cursurilor la nivelul unor
formațiuni de studiu - grupe/clase sau la nivelul școlii, în situații obiective, cum ar fi
epidemii,  intemperii,  calamități,  alte situații excepționale;
aa)coordonează activitățile realizate prin intermediul tehnologiei și al internetului la nivelul
școlii și stabilește, în acord cu profesorii diriginți și cadrele didactice, modalitatea de
valorificare a acestora.
(5)Directorul îndeplinește alte atribuții precizate explicit în fișa postului, stabilite de către
consiliul de administrație, potrivit legii, și orice alte atribuții rezultând din prevederile legale
în vigoare și contractele colective de muncă aplicabile.
(6)Pentru realizarea atribuțiilor sale, directorul se consultă cu reprezentantul organizației
sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar care are
membrii în școală și/sau după caz, cu reprezentanții salariaților din școală, în conformitate
cu prevederile legale.
(7)Pentru perioada în care directorul nu își poate exercita atribuțiile (concediu de odihnă,
delegații și altele asemenea), acesta are obligația de a delega, prin decizie, atribuțiile către
un alt cadru didactic titular,  membru al Consiliului de Administrație.
(8)Pentru situațiile excepționale (accident, boală și altele asemenea) în care directorul nu
poate delega atribuțiile, acesta emite la începutul anului școlar decizia de delegare a
atribuțiilor către un cadru didactic membru al Consiliului de Administrație. Decizia va
conține și un supleant, cadru didactic titular. Neîndeplinirea acestor obligații constituie
abatere disciplinară și se sancționează conform legii.

Art.17
În exercitarea atribuțiilor și responsabilităților stabilite în conformitate cu prevederile art.16,
directorul emite decizii și note de serviciu.
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Art.18
(1)Drepturile și obligațiile directorului școlii sunt cele prevăzute de legislația în vigoare, de
prezentul regulament,  de regulamentul intern și de contractele colective de muncă aplicabile.
(2)Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul școlar
general.
(3)Rechemarea din concediul de odihnă a directorului se face în caz de forță majoră sau
pentru interese urgente care impun prezența acestuia la locul de muncă, cu respectarea
obligațiilor legale de către angajator,  și se dispune prin decizie a inspectorului școlar general.

Tipul și conținutul documentelor manageriale
Art.19

Pentru optimizarea managementului unității de învățământ, conducerea acesteia elaborează
documente manageriale,  astfel:
a)documente de diagnoză;
b)documente de prognoză;
c)documente de evidență.

Art.20
(1)Documentele de diagnoză ale Școlii sunt:
a)rapoartele anuale ale comisiilor și compartimentelor din Școală;
b)raportul anual asupra calității educației din Școală;
c)raportul de evaluare internă a calității.
(2)Directorul poate elabora și alte documente de diagnoză privind domenii specifice de
interes, care să contribuie la dezvoltarea instituțională și la atingerea obiectivelor
educaționale.

Art.21
(1)Raportul anual asupra calității educației se întocmește de către director.
(2)Raportul anual asupra calității educației se validează de către consiliul de administrație, la
propunerea directorului, în primele patru săptămâni de la începutul anului școlar.

Art.22
Raportul anual asupra calității educației este făcut public pe site-ul Școlii:
www.scoalasfilie.ro.

Art.23
Raportul anual de evaluare internă (RAEI) se întocmește de către comisia pentru evaluarea și
asigurarea calității, se validează de către Consiliul de Administrație, la propunerea
coordonatorului comisiei, și se prezintă, spre analiză, consiliului profesoral.

Art.24
(1)Documentele de prognoză ale Școlii realizate pe baza documentelor de diagnoză ale
perioadei anterioare sunt:
a)planul de dezvoltare instituțională (PDI);
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b)planul managerial;
c)programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.
(2)Pentru optimizarea managementului Școlii, directorul poate elabora și alte documente de
prognoză.
(3)Documentele de prognoză se transmit, în format electronic, comitetului reprezentativ al
părinților și asociației de părinți, fiind documente care conțin informații de interes public.
(4)Planul de dezvoltare instituțională se Elaborează de către o echipă coordonată de către
director,  pentru o perioadă de 3 - 5 ani.
(5)Planul de dezvoltare instituțională se dezbate și se avizează de către Consiliul Profesoral și
se aprobă de către consiliul de administrație.
(6)Planul managerial se elaborează de către director pentru o perioadă de un an școlar.
(7)Planul managerial conține adaptarea direcțiilor de acțiune ale ministerului și
Inspectoratului Școlar Județean Harghita la specificul școlii, precum și a obiectivelor
strategice ale planului de dezvoltare instituțională la perioada anului școlar respectiv.
(8)Planul managerial se dezbate și se avizează de către Consiliul Profesoral și se aprobă de
către consiliul de administrație.
(9)Directorul ia măsurile necesare pentru elaborarea și dezvoltarea sistemului de control
intern managerial,  inclu a activități.
(10)Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial va cuprinde obiectivele,
acțiunile,  responsabilitățile,  termenele,  precum și alte componente.

Art.25
(1)Documentele manageriale de evidență sunt:
a) statul de funcții;
b) organigrama Școlii;
c)  schema orară a unității de învățământ;
d)  planul de școlarizare.

Capitolul IV: Personalul Școlii
Dispoziții generale:

Art.26
(1)Personalul școlii este format din personal didactic de conducere, didactic de predare,
didactic auxiliar și personal nedidactic.
(2)Selecția personalului școlii se face conform normelor specifice fiecărei categorii de
personal.
(3)Angajarea personalului școlii se realizează prin încheierea unui contract individual de
muncă cu școala, prin reprezentantul său legal.

Art.27
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(1)Drepturile și obligațiile personalului școlii sunt reglementate de legislația în vigoare.
(2)Personalul școlii trebuie să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care
trebuie să le transmită copiilor / elevilor, o vestimentație decentă și un comportament
responsabil.
(3)Personalului școlii îi este interzis să desfășoare și să încurajeze acțiuni de natură să
afecteze imaginea publică a copilului / elevului și viața intimă, privată sau familială a
acestuia sau ale celorlalți salariați din școală.
(4)Personalului școlii îi este interzis să aplice pedepsei corporale, precum și să agreseze
verbal,  fizic sau emoțional copiii / elevii și colegii/ colegele.
(5)Personalul școlii are obligația de a veghea la siguranța elevilor, pe parcursul desfășurării
programului școlar și activităților școlare,  extracurriculare /  extrașcolare.
(6)Personalul școlii are obligația să sesizeze, după caz, instituțiile publice de asistență
socială / educație specializată, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copiilor / elevilor, inclusiv în legătură cu
aspectele care le afectează demnitatea,  integritatea fizică și psihică.

Art.28
(1)Organizare a personalului se stabilește prin organigramă, prin statele de funcții și prin
proiectul de încadrare al școlii.
(2)Organigrama școlii Stabilește structura de conducere și ierarhia internă, organismele
consultative, comisiile și colectivele de lucru, compartimentele de specialitate sau alte
structuri funcționale prevăzute de legislația în vigoare.
(3)Organigrama școlii se propune de către director la începutul fiecărui an școlar, se aprobă
de către consiliul de administrație și se înregistrează la secretariatul școlii.

Art.29
(1)Coordonatorii de structură sunt numiți din rândul cadrelor didactice titulare, prin hotărârea
Consiliului de Administrație,  la propunerea directorului.

Personalul didactic
Art.30

a)are drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare și de contractele colective de
muncă aplicabile;
b)are obligația să prezinte un certificat medical, eliberat pe un formular specific, aprobat
prin ordin comun al ministrului Educației și al ministrului sănătății, pentru încadrarea și
menținerea în funcție;
c)are obligația de a participa la activități de formare continuă,  în condițiile legii;
d)are obligația de a participa la serviciul pe școală,  pe durata desfășurării cursurilor.

Personalul nedidactic
Art.31
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a)Are drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare și de contractele colective de
muncă aplicabile;
b)își desfășoară activitatea sub coordonarea unui responsabil numit prin decizie de director,
în lipsa unui administrator de patrimoniu;
c)respectă programul stabilit de responsabil / administrator de patrimoniu și aprobat de
director,  potrivit nevoilor școlii;
d)își desfășoară activitatea în sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire stabilite de către
responsabil / administrator de patrimoniu; în funcție de nevoile școlii, directorul poate
solicita responsabilului /  administratorului de patrimoniu,  schimbare a acestor sectoare.

Art.32
(1)Directorul va desemna un responsabil din cadrul compartimentului administrativ care
trebuie să se îngrijească, în limita competențelor, de verificarea periodică a elementelor bazei
materiale a școlii, în vederea asigurării securității preșcolarilor / elevilor / personalului din
școală.

Evaluarea personalului școlii
Art.33

(1)Evaluarea personalului se face conform legislației în vigoare și contractelor colective de
muncă aplicabile.
(2)Evaluarea personalului didactic și didactic auxiliar se realizează în baza fișelor de evaluare
aduce la cunoștință la începutul anului școlar.
(3)Evaluarea personalului nedidactic se realizează în perioada 1 - 31 ianuarie a fiecărui an,
pentru anul calendaristic anterior.
(4)Conducerea unității de învățământ va comunica în scris personalului didactic / didactic
auxiliar / nedidactic rezultatul evaluării conform fișei specifice.

Răspunderea disciplinară a personalului Școlii
Art.34

Personalul didactic, personalul didactic auxiliar și cel de conducere răspund disciplinar
conform legii Educației Naționale nr.1 / 2011,  cu modificările și completările ulterioare.

Art.35
Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile legii nr.53 / 2003 -
Codul muncii,  republicată,  cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul V: Organisme funcționale la nivelul Școlii
Consiliul Profesoral

Art.36
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(1)Consiliul Profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere și de
predare din școală.
(2)Președintele Consiliului Profesoral este directorul.
(3)Consiliul Profesoral se întrunește lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea
directorului sau la solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic de predare.
(4)Personalul didactic de conducere și de predare are dreptul să participe la toate ședințele
Consiliului Profesoral din Școala unde își desfășoară activitatea și are obligația de a participa
la ședințele Consiliului Profesoral din unitatea de învățământ unde declară, în scris, la
începutul fiecărui an școlar,  că are norma de bază.
(5)Absență nemotivată de la ședințele Consiliului Profesoral din unitatea de învățământ unde
are norma de bază se consideră abatere disciplinară.
(6)Cvorumul necesar pentru întrunirea în ședință a Consiliului Profesoral este de 2/3 din
numărul total al membrilor, cadre didactice de conducere și de predare, cu norma de bază în
unitatea de învățământ.
(7)Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puțin jumătate plus unu din
numărul total al membrilor Consiliului Profesoral cu norma de bază în unitate, și sunt
obligatorii pentru personalul școlii, precum și pentru copii, elevi, părinți sau reprezentanți
legali.
(8)Modalitatea de vot se stabilește la începutul ședinței.
(9)Directorul școlii numește, prin decizie, atât componența Consiliului Profesoral, cât și
secretarul acestuia,  ales de Consiliul Profesoral.
(10)La ședințele Consiliului Profesoral, directorul poate invita, în funcție de tematica
dezbătută, personalul didactic auxiliar și/sau personalul nedidactic din școală, reprezentanți
desemnați ai părinților, ai Consiliului elevilor, ai autorității administrației publice locale,
etc.
(11)La ședințele Consiliului Profesoral pot participa și reprezentanții organizației sindicale
reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar care are membrii în
unitate.
(12)Numele și semnăturile olografe ale participanților la ședințe sunt consemnate la sfârșitul
procesului verbal al fiecărei ședințe.
(13)Președintele Consiliului Profesoral semnează, după membrii, pentru certificarea celor
consemnate în procesele verbale.
(14)În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, sau alte
situații excepționale, ședințele Consiliului Profesoral se pot desfășura online, prin mijloacele
electronice de comunicare, în sistem de videoconferință, conform unei proceduri stabilite la
nivelul Școlii.

Art.37
(1)Consiliul Profesoral are următoarele atribuții:
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a) analizează, dezbate și validează raportul privind calitatea învățământului din școală, care
se face public;
b) alege,  prin vot secret,  reprezentanții personalului didactic în consiliul de administrație;
c) dezbate, avizează și propune Consiliului de Administrație, spre aprobare, planul de
dezvoltare instituțională al școlii;
d) dezbate și aprobă rapoartele de activitate anuale, precum și eventuale completări sau
modificări ale acestora;
e) aprobă raportul privind situația școlară anuală prezentată de fiecare învățător / profesor
pentru învățământul primar / profesor diriginte, precum și situația școlară după încheierea
sesiunilor de amânări,  diferențe și corigențe;
f) validează / aprobă, după caz, sancțiunile disciplinare aplicate elevilor care săvârșesc
abateri, potrivit prevederilor statutului elevului, prezentului regulament și al regulamentului
intern;
g) propune acordarea recompenselor pentru elevi și pentru personalul didactic din școală,
conform reglementărilor în vigoare;
h) validează notele la purtare mai mici de 7, respectiv mai mici de 8, precum și calificativele
la  purtare mai mici de „ bine ”,  pentru elevii din învățământul primar;
i) avizează oferta de curriculum la decizia școlii pentru anul școlar următor și o propune spre
aprobare Consiliului de Administrație;
j) avizează proiectul planului de școlarizare;
k) validează, la începutul anului școlar, fișele de autoevaluare ale personalului didactic și
didactic auxiliar din școală,  în baza cărora se stabilește calificativului anual;
l) propune Consiliului de Administrație programele de formare continuă și dezvoltare
profesională ale cadrelor didactice;
m) dezbate și avizează regulamentul de organizare și funcționare al școlii;
n) dezbate, la solicitarea Ministerului, a Inspectoratului Școlar Județean Harghita sau din
proprie inițiativă, proiecte de acte normative sau administrative cu caracter normativ, care
reglementează activitatea la nivelul Sistemului Național de învățământ, formulează propuneri
de modificare sau de completare a acestora;
o) dezbate probleme legate de conținutul sau organizarea procesului educațional din școală și
propune Consiliului de Administrație măsuri de optimizare a acestuia;
p) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale comisiei pentru evaluarea și
asigurarea calității,  în condițiile legii;
q) îndeplinește, în limitele legii, alte atribuții stabilite de consiliul de administrație, precum și
orice alte atribuții potrivit legislației în vigoare și contractelor colective de muncă aplicabile;
r) propune eliberarea din funcție a directorului școlii, conform legii.

Consiliul clasei
Art.38
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(1)Consiliul clasei funcționează în învățământul primar și gimnazial, fiind 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, reprezentantul elevilor clasei respective, desemnat prin vot secret de către elevii
clasei.
(2)Președintele Consiliului clasei este învățătorul/ profesorul pentru învățământul primar/
profesorul diriginte,  în cazul învățământului gimnazial.
(3)Consiliul clasei se întrunește cel puțin de două ori pe an sau ori de câte ori este necesar, la
solicitarea învățătorului/ 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, sau alte situații
excepționale, ședințele Consiliului clasei se pot desfășura online, prin mijloace electronice de
comunicare în sistem de videoconferință.

Art.39
(1)Consiliul clasei are următoarele atribuții:
a)analizează de cel puțin două ori pe an progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;
b)stabilește măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de comportament,
cât și pentru elevii cu rezultate deosebite;
c)stabilește notele/ calificativele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcție de frecvența
și comportamentul acestora în activitatea școlară și extrașcolară;
d)propune Consiliului Profesoral validarea notelor mai mici de 7 sau a calificativelor mai
mici de bine, pentru învățământul primar;
e)propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
f)participă la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea
învățătorului/ profesorului pentru învățământul primar/ profesorului diriginte sau a cel puțin
1/3 dintre părinții elevilor clasei;
g) Analizează abaterile disciplinare ale elevilor și propune învățătorului/ profesorului pentru
învățământul primar/ profesorului diriginte sancțiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în
conformitate cu legislația în vigoare.

Art.40
(1)Consiliul clasei se întrunește în prezența a cel puțin 2/3 din totalul membrilor și Adoptă
hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.
(2)La sfârșitul fiecărei ședințe a Consiliului clasei, toți membrii au obligația să semneze
procesul-verbal de ședință.
(3)Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale consiliilor clasei, constituit pe
fiecare nivel de învățământ.
(4)Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină și se înregistrează.
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(5)Registrul de procese-verbale al Consiliului clasei este însoțit de un dosar care conține
anexele proceselor, numerotate și îndosariate pentru fiecare ședință.

Capitolul VI: Responsabilități ale personalului didactic din Școală
Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare
Art.41

(1)Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare este un cadru
didactic titular, propus de Consiliul Profesoral și aprobat de către consiliul de administrație,
în baza unor criterii specifice aprobat de către consiliul de administrație al școlii.
(2)Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare coordonează
activitatea educativă din școală, inițiază, organizează și desfășoară activități extrașcolare la
nivelul școlii, cu diriginții, cu responsabilul comisiei de învățământ primar, cu Consiliul
reprezentativ al părinților și asociația de părinți, cu reprezentanții Consiliului elevilor, cu
consilierul școlar și alți parteneri educaționali.
(3)Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare va duce la
îndeplinire atribuțiile consemnate în articolul 61 din ROFUIP.
(4)Activitatea desfășurată de coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și
extrașcolare se regăsește în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administrație.
(5)Activitatea educativă școlară și extrașcolară este parte a planului de dezvoltare
instituțională al școlii.

Profesorul diriginte
Art.42

(1)Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei din învățământul gimnazial.
(2)Un cadru didactic poate îndeplini atribuțiile de profesori diriginte la o singură formațiune
de studiu.
(3)În cazul învățământului primar, atribuțiile dirigintelui revin învățătorului/ profesorului
pentru învățământul primar.

Art.43
(1)Profesorii diriginți sunt numiți, anual, de către directorul școlii, în baza hotărârii
Consiliului de Administrație.
(2)La numirea profesorilor diriginți se are în vedere, în măsura posibilităților, principiul
continuității, astfel încât clasă să aibă același diriginte pe parcursul unui nivel de învățământ.
(3)De regulă, poate fi numit profesor diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are
cel puțin o jumătate din norma didactică în școală și care predă la clasa respectivă.

Art.44
(1)Activitățile specifice funcției de diriginte sunt prevăzute în fișa postului cadrului didactic.
(2)Profesorul diriginte realizează anual planificarea activităților conform proiectului de
dezvoltare instituțională și nevoilor educaționale ale colectivului de elevi pe care îl
coordonează.
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(3)Planificarea anuală se avizează de către directorul școlii.
(4)Activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională sunt obligatorii și
sunt desfășurate de profesorul diriginte în cadrul orelor din aria curriculară consiliere și
orientare.
(5)Profesorul diriginte desfășoară activități de suport educațional, consiliere și orientare
profesională pentru elevii clasei.  Activitățile se referă la:
a)teme stabilite în concordanță cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe
baza programelor școlare în vigoare elaborat a pentru aria curriculară „Consiliere și
orientare”;
b)teme de educație în conformitate cu prevederile actelor normative și ale strategiilor
naționale, precum și în baza parteneriatelor încheiate de Ministerul Educației cu alte
ministere, instituții și organizații.
(6)Profesorul diriginte desfășoară activități educative extrașcolare, pe care le Stabilește după
consultarea elevilor și a părinților, în concordanță cu specificul vârstei și nevoilor identificate
pentru colectivul de elevi.

Art.45
(1)Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții sau reprezentanții legali, profesorul
diriginte stabilește, în acord cu acestea, lunar, o întâlnire pentru prezentarea situației școlare a
elevilor, pentru discutarea problemelor educaționale sau comportamentale specifice ale
acestora. În situații obiective aceste întâlniri se pot desfășura online, prin mijloace electronice
de comunicare, în sistem de videoconferință.
(2)Comunicarea orelor dedicate întâlnirilor diriginților cu părinții sau reprezentanții legali de
la fiecare formațiune de studiu se comunică elevilor și părinților sau reprezentanților legali ai
acestora și se afișează pe site-ul Școlii.
(3)Întâlnirea cu părinții sau reprezentanții legali se recomandă a fi individuală, în
conformitate cu o programare stabilită în prealabil. La această întâlnire, la solicitarea
părintelui / reprezentantului legal sau a dirigintelui, poate participa și elevul.

Art.46
Profesorul diriginte va duce la îndeplinire atribuțiile specificate în articolele 68 - 70 din
ROFUIP.

Comisii
Art.47

(1)La nivelul școlii funcționează comisii:
a)cu caracter permanent;
b)cu caracter temporar;
c)cu caracter ocazional.
(2)Comisiile cu caracter permanent sunt cele specificate în art.71 alin.(2) din ROFUIP.
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(3)Comisiile cu caracter permanent își desfășoară activitatea pe tot parcursul anului școlar,
comisiile cu caracter temporar își desfășoară activitatea doar în anumite perioade ale anului
școlar, iar comisiile cu caracterul ocazional sunt înființate ori de câte ori se impune
constituirea unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la
nivelul Școlii.
(4)Comisiile cu caracter temporar din școală sunt:
a)Comisia pentru Curriculum la decizia școlii;
b)Comisia privind desfășurarea practicii pedagogice;
c)Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și abandonului școlar;
d)Comisia pentru mobilitate;
e)Comisia pentru gestionarea SIIIR;
f)Comisia pentru salarizare;
g)Comisia Eco-Școală;
h)Comisia de inventariere a patrimoniului;
i)Comisia de recepție a bunurilor;
j)Comisia de prestări servicii.
(5)Comisiile cu caracter ocazional din școală sunt:
a)Comisia pentru întocmirea orarului și serviciului pe școală;
b)Comisia pentru verificarea  documentelor școlare pentru arhivare;
c)Comisia de achiziții și evaluarea ofertelor;
d)Comisia Pentru organizarea transportului cu microbuzul școlar;
e)Comisia pentru acordarea rechizitelor și burselor;
f)Comisia CIEC;
g)Comisia de casare;
h)Comisia pentru elaborarea proiectului programului școală după școală;
i)Comisia lapte corn și mere;
j)Comisia de evaluare bunuri cu titlu gratuit;
k)Comisia de acordare a alocației de hrană zilnică, rechizite școlare, îmbrăcăminte,
încălțăminte pentru elevii cu CES;
l)comisia privind școlarizarea la domiciliu.
(6)Fiecare comisie își va elabora calendarul activităților ce urmează a fi desfășurate și își va
elabora propriile proceduri.
(7)Responsabilul comisiei va înainta spre aprobarea Consiliului de Administrație al Școlii
procedurile elaborate în cadrul comisiei.
(8)Activitatea comisiilor din școală și documentele elaborat de membrii comisiei sunt
reglementate prin acte normative.

Art.49
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(1)Comisia pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică va îndeplini atribuțiile
specificate la art.72 alin.(4) din ROFUIP.

Capitolul VII:
Structura, organizarea și responsabilitățile personalului didactic auxiliar și

nedidactic
Compartimentul secretariat

Art.50
(1)Compartimentul secretariat cuprinde posturile de secretar și informatician.
(2)Compartimentul secretariat este subordonat directorului.
(3)Secretariatul funcționează în program de lucru cu elevii, părinții sau reprezentanții legali
sau alte persoane interesate din afara unității, aprobat de director, în baza hotărârii Consiliului
de Administrație.

Art.51
(1)Programul de lucru cu personalul unității, elevii, părinții sau reprezentanții legali sau alte
persoane interesate din afara unității este următorul:
a)program de lucru cu publicul: luni - joi, în intervalul orar: 8:15-8:45; 14:15-15:15; vineri, în
intervalul orar 8:15-8:45;
b)program de lucru cu elevii: luni - vineri, în intervalul orar 10:50-11:10;
c)program de lucru cu personalul angajat al școlii: luni-vineri, intervalul orar 9:00-10:00 și
13:00-14:00.

Art.52
(1)Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire atribuțiile specificate în articolele 74 și
75 din ROFUIP.

Serviciul financiar
Art.53

(1)Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul școlii în care sunt
realizate: fundamentarea și execuția bugetului, întocmirea și transmiterea situațiilor
financiare, evidența contabilă, precum și orice alte activități cu privire la finanțarea și
contabilitatea școlii, prevăzută de legislația în vigoare, de contractele colective de muncă
aplicabile, de prezentul regulament și de regulamentul intern.
(2)Serviciul financiar cuprinde administratorul financiar denumit generic „contabil”.
(3)Serviciul financiar este subordonat directorului școlii.
(4)Atribuțiile serviciului financiar sunt precizate în articolul 77 din ROFUIP.

Management financiar
Art.54

(1)Întreaga activitatea financiară a școlii se organizează și se desfășoară cu respectarea
legislației în vigoare.
(2)Activitatea financiară a școlii se desfășoară pe baza bugetului propriu.
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Art.55
(1)Pe baza bugetului aprobat, directorul și consiliul de administrație al școlii actualizează
programul anual de achiziții publice, în limitele fondurilor alocate.

Art.56
(1)Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanțare.
(2)Resursele extrabugetare ale unității pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform hotărârii
Consiliului de Administrație al Școlii.

Compartimentul administrativ
Art.57

(1)În lipsa unui administrator de patrimoniu, compartimentul administrativ este coordonat de
doi responabili, numiți prin decizie de director, prin hotărârea Consiliului de Administrație al
școlii, astfel: un cadru didactic, membru al Consiliului de administrație și o persoană
desemnată din categoria personalului didactic auxiliar, care vor primi prin fișa postului și
atribuții administrative.
(2)Compartimentul administrativ al școlii este coordonat de cei doi responsabili și cuprinde
personalul nedidactic al unității de învățământ.
(2)Cadrul didactic cu atribuții administrative are următoarele atribuții:
a)coordonează activitatea personalului nedidactic;
b)stabilește programul de lucru al personalului nedidactic, potrivit nevoilor școlii, și
înaintează spre aprobarea directorului programul stabilit;
c)stabilește sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire;
d)verifică periodic elementele bazei materiale ale școlii, în vederea asigurării securității
preșcolarilor / elevilor / personalului angajat;
e)coordonează activitățile de realizare a reparațiilor, care sunt în sarcina școlii, a lucrărilor de
întreținere, igienizare, curățenie și gospodărire a unității și a tuturor componentelor bazei
didactico-materiale a școlii;
f)colaborează cu directorul școlii în realizarea demersurilor necesare obținerii autorizațiilor
de funcționare ale școlii;
g)pune în aplicare măsurile stabilite de către conducerea școlii privind sănătatea și securitatea
în muncă, situațiile de urgență și P.S.I.;
h)întocmește proiectul anual de achiziții.
(3)Responsabilul numit din categoria personalului didactic auxiliar are următoarele atribuții:
a)gestionează baza materială a școlii;
b)completează și actualizează în SIIIR datele referitoare la baza materială a școlii;
c)realizează recepția bunurilor, serviciilor și a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul
compartimentului;
d)înregistrează modificările produse cu privire la existența, utilizarea și mișcarea bunurilor
din gestiune și prezentarea actelor corespunzătoare serviciului financiar;
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e)ține evidența consumului de materiale;
f)întocmește documentațiile de atribuire a contractelor;
g)orice alte atribuții specifice compartimentului, rezultând din legislația în vigoare, hotărârile
Consiliului de Administrație și deciziile directorului, stabilite în sarcina sa, precizate explicit
în fișa postului.

Management administrativ
Art.58

(1)Evidența, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situațiilor
financiare referitoare la patrimoniu și administrarea bazei de didactico-materiale a școlii se
realizează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Art.59
(1)Inventarierea bunurilor școlii se realizează de către comisia de inventariere, numită prin
decizia directorului.
(2)Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea școlii se
supune aprobării Consiliului de Administrație de către director, la propune responsabilului cu
atribuții administrative care se ocupă de gestionarea bazei materiale, în baza solicitării
compartimentelor funcționale.

Art.60
(1)Bunurile aflate în proprietatea școlii sunt administrate de către consiliul de administrație.

Biblioteca școlară
Art.61

(1)Biblioteca școlară se organizează și funcționează în baza Legii bibliotecilor nr.334/2002,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, și regulamentului aprobat prin ordin al
ministrului Educației.
(2) Bibliotecarul poate primi și alte atribuții din partea conducerii școlii, precizate explicit în
fișa postului.

Norme cu caracter etic
Art.62

În vederea asigurării unui învățământ de calitate, în relațiile cu elevii, cadrele didactice au în
vedere:
(1)Ocrotirea sănătății fizice, psihice și morale a elevilor prin:
a)supravegherea permanentă a acestora pe parcursul activităților în școală cât și în cadrul
celor organizate de unitatea școlară în afara acesteia, în vederea asigurării securității depline a
tuturor celor implicați în aceste acțiuni;
b)interzicerea agresiunilor fizice și tratamentelor umilitoare, sub orice formă, asupra elevilor;
c)asigurarea protecției fiecărui elev prin denunțarea formelor de violență fizică exercitate
asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijență sau de exploatare a
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elevilor, în conformitate cu prevederile Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea
drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;
d)excluderea oricăror forme de abuz sexual, emoțional sau spiritual;
e) interzicerea hărțuirii sexuale și a relațiilor sexuale cu elevii, inclusiv a celor consensuale;
(2)Responsabilitate în vederea atingerii de către elevi a standardelor de performanță
prevăzute de documentele școlare.
(3)Respectarea principiilor docimologice.
(4)Interzicerea oricăror activități care generează corupție:
a)fraudarea examenelor de orice tip contra bani, obiecte, servicii;
b)solicitarea de către personalul didactic a unor sume de bani sau cadouri de la părinți;
c)traficul de influență și favoritismul în procesul de evaluare;
d)colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinții acestora pentru cadouri sau pentru
protocolul destinat cadrelor didactice antrenate în organizarea și desfășurarea unor activități
de evaluare (examene și evaluări naționale, olimpiade, alte concursuri școlare, etc.);
e)interzicerea meditațiilor cu proprii elevi, contra unor avantaje materiale;
(5)Interzicerea participării elevilor în activități de partizanat politic și de prozelitism religios,
organizate special în acest sens de către persoanele responsabile cu instruirea și educația
elevilor, în cadrul școlii sau în afara acestora.
(6)Excluderea din relațiile cu elevii a oricărei forme de discriminare, asigurarea egalității de
șanse și promovarea principiilor educației inclusive.
(7)Respectarea demnității și recunoașterea meritului personal al fiecărui elev.

Art.63
(1)În relația cu părinții /tutorii legali / susținătorii legali ai elevilor, cadrele didactice vor
respecta și aplica următoarele norme de conduită:
a)acordarea de consultanță părinților/tutorilor legali în educarea propriilor copii și susținerea
rolului parental;
b)stabilirea unei relații de încredere mutuală, a unei comunicări deschise și accesibile;
c)disponibilitatea pentru rezolvarea problemelor educative enunțate de către părinți/tutori
legali;
d)informarea părinților/tutorilor legali despre toate aspectele activității elevilor prin
furnizarea explicațiilor necesare înțelegerii și aprecierii conținutului serviciilor educative;
e)informarea părinților/tutorilor legali despre evoluția activității școlare, evitând tendințele de
prezentare parțială sau cu tentă subiectivă;
f)respectarea confidențialității datelor furnizate și a dreptului la intimitate individuală și
familială;
g)personalul didactic nu va impune, în relația cu părinții/tutorii legali, dobândirea /primirea
de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaționale oferite;
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h)consilierea părinților/tutorilor legali privind alternativele de formare și dezvoltare optimă a
copiilor lor, din perspectiva expertizei psihopedagogice și a respectării interesului major al
copilului.

Norme de conduită colegială
Art.64

(1)În relațiile colegiale cadrele didactice vor avea în vedere:
a)relațiile profesionale trebuie să se bazeze pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare,
corectitudine, toleranță, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidențialitate, competiție
loială, interzicerea fraudei intelectuale și a plagiatului;
b)orice membru al personalului didactic va evita lezarea libertății de opinie, vizând
convingerile politice și religioase;
c)orice membru al personalului didactic va evita practicarea oricărei forme de discriminare în
relațiile cu ceilalți colegi;
d)se interzice solicitarea de servicii personale de orice tip de la colegi care sunt sau urmează
să fie în process de evaluare, angajare sau promovare;
e)în evaluarea competenței profesionale se vor utiliza criterii care au în vedere performanța și
rezultatele profesionale;
f)încurajarea diseminării cunoștințelor profesionale, în vederea atingerii unor standard
superioare de calitate în activitatea didactică;
g)orice cadru didactic trebuie să evite, prin afirmații, aprecieri sau acțiuni, să afecteze
imaginea profesională și/sau socială a oricărui alt membru al corpului profesoral, cu excepția
situațiilor prevăzute și formalizate de actele normative în vigoare (evaluările anuale, comisia
de disciplină, etc.)
h)întreaga activitate a cadrelor didactice trebuie să permită accesul la informațiile care
interesează pe toți membrii comunității școlare, posibilii candidați, instituțiile cu care
entitatea colaborează și publicul larg, asigurând astfel o informare corectă și facilitarea
egalității de șanse, precum și asigurarea accesului echitabil la resursele școlare și ale
sistemului de învățământ;
i)reacția publică prin drept la replică, discurs public, întrunire, atunci când o anumită situație
creată de către membrii comunității educaționale sau de către oricine altcineva din afara
acesteia afectează imaginea unității.

Art.65
(1)Directorul va respecta și aplica următoarele norme de conduită managerială:
a)respectarea criteriilor unui management eficient al resurselor;
b)promovarea standardelor profesionale și morale specifice;
c)aplicarea obiectivă a reglementărilor legale și a normelor etice;
d)evaluarea corectă conform prevederilor din fișa postului;
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e)selecţia personalului didactic și personalului didactic auxiliar de calitate, conform legislației
în vigoare;
f)interzicerea oricărei forme de constrângere ilegală și/sau legitimă, din perspectiva funcției
deținute;
g)respingerea oricărei forme de abuz în exercitarea autorității;
h)interzicerea oricărei forme de hărțuire a personalului didactic, indiferent de statutul și
funcția persoanei hărțuite;
i)exercitarea atribuțiilor ierarhic superioare din perspectiva exclusivă a evaluării, controlului,
îndrumării și consilierii manageriale corecte și obiective.

Art.66
(1)În exercitarea activităților didactice (școlare și extrașcolare), membrilor personalului
didactic le sunt interzise:
a) consumul de substanțe psihotrope sau alcool;
b)organizarea pariurilor și a jocurilor de noroc;
c)folosirea dotărilor și a bazei materiale din spațiile de învățământ în vederea obținerii de
beneficii financiare personale;
d)distrugerea intenționată a dotărilor și a bazei materiale din spațiile de învățământ;
e)distribuirea materialelor pornografice;
f)utilizarea de materiale informative interzise prin lege;
g)organizarea de activități care pot pune în pericol siguranța și securitatea elevilor.
h)solicitarea elevilor pentru îndeplinirea de sarcini în interesul personal al cadrelor didactice;

Art.67
(1)În relația cu instituțiile și reprezentanții comunității locale, cadrele didactice vor respecta
și aplica următoarele norme de conduită:
a)colaborarea și parteneriatul cu instituțiile/reprezentanții comunității locale vor avea în
vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaționale de
calitate;
b)colaborarea și parteneriatul cu organizațiile non-guvernamentale ce au ca obiect de
activitate educația vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor
servicii educaționale de calitate;
c)responsabilitate și transparență în furnizarea de informații către instituțiile de stat în
protejarea drepturilor copilului, atunci când interesul/nevoia de protecție a copilului impun
acest lucru;
d)parteneriatele cu agenții economici vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în
scopul furnizării unor servicii educaționale de calitate;
e)în realizarea colaborării și a parteneriatelor cu instituțiile/reprezentanții comunității locale,
ONG-urile și agenții economici nu se vor angaja activități care să conducă la prozelitism
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religios și partizanat politic, acțiuni care pun în pericol integritatea fizică și morală a elevilor
sau care permit exploatarea prin muncă a acestora.

Obligații ale personalului didactic
Art.68

(1)Cadrele didactice sunt obligate:
a)să aplice prevederile prezentului regulament și a legislației / normelor în vigoare;
b)să studieze, să-şi însuşească şi să pună în practică prevederile curriculumului naţional și
programa școlară;
c)să desfăşoare activităţi de documentare şi studiu individual în vederea perfecţionării
profesionale continue;
d)să îşi întocmească proiectarea didactică anuală, conform metodologiilor aprobate de
ministerul educației; acestea vor fi avizate de conducerea şcolii și responsabilul pentru
curriculum;
e)să respecte cu stricteţe disciplina muncii specifică școlii (fişa postului, orar, regulament
intern, etc.);
f)să completeze corect şi la termen documentele solicitate;
g)să pregătească şi să realizeze orele de predare din norma didactică;
h)să respecte durata orei de curs şi să utilizeze cu eficienţă maximă această perioadă;
i)să efectueze serviciul pe şcoală şi să îşi îndeplinească toate obligaţiile ce îi revin;
j)să noteze sistematic rezultatele fiecărui elev, să corecteze corespunzător şi în termen
lucrările elevilor, caietele de teme, etc.;
k)să organizeze ore de consultaţii / meditaţii în şcoală, cu participarea elevilor cu rezultate
slabe în scopul remedierii, a elevilor capabili de performanță şi a elevilor din clasele
terminale (în vederea pregătirii examenelor de final);
l)să folosească cu responsabilitate materialele şi mijloacele de învăţământ din dotare, să se
preocupe de îmbogăţirea bazei materiale a şcolii, să realizeze obligaţiile ce le revin în
amenajarea de cabinete şi săli de clasă, să confecţioneze material didactic nou, adecvat
programelor şcolare;
m)să participe activ la activităţile metodice în cadrul cercurilor pedagogice, consfătuirilor,
schimburilor de experienţă, etc., în scopul perfecţionării permanente;
n)să participe la cursurile de perfecţionare organizate periodic și să îşi realizeze toate
obligaţiile primite în acest cadru;
o)să realizeze în termenele fixate de conducerea şcolii toate sarcinile și solicitările stabilite;
neîndeplinirea la termen trebuie justificată în scris și depusă la secretariatul unității, în termen
de 5 zile de la data expirării termenului, putând fi considerată abatere disciplinară;
p)să nu scoată sub nici un motiv elevii de la ore fără aprobarea conducerii şcolii;
q)să asigure transparenţa privind activitatea şcolară, precum şi a documentelor şcolare;
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r)să urmărească respectarea prevederilor prezentului regulament de și să propună
sancţionarea elevilor la care se înregistrează abateri;
s)să acorde note elevilor în raport cu numărul orelor din planul de învăţământ repartizat
fiecărui obiect de studiu;
t)să îndrume şi să supravegheze activităţile extracurriculare ale elevilor, orientându-i către
cele recreativ-educative (vizionări de spectacole, acţiuni sportive) sau organizând excursii,
participări la manifestaţii științifico-culturale, etc.
u)să realizeze o colaborare permanentă cu familia, solicitând-o activ în formarea şi educarea
copiilor;
v)să nu întârzie, să nu părăsească orele, să nu absenteze fără aprobarea conducerii şcolii;
w)să evite în spaţiul şcolar unele dispute neprincipiale, de natură să umbrească prestigiul
profesiei de cadru didactic;
x)să evite discuţiile critice sau contradictorii cu elevii şi părinţii, pe tema competenţei de
specialitate sau pedagogie a altor cadre didactice, precum şi cele care vizează aspecte ale
vieţii personale a acestora;
y)să organizeze activităţi educative, de orientare profesională, întâlniri cu părinții, lectorate;
z)să păstreze ordinea, curăţenia şi bunurile materiale din şcoală;
aa)să respecte normele de tehnica securităţii muncii, paza contra incendiilor, normele de
educaţie sanitară şi de protecţie a mediului înconjurător;
bb)să aibă în permanență o ţinută corectă, decentă, să militeze pentru ridicarea prestigiului
şcolii;
cc)să nu fumeze în incinta școlii sau perimetrul acesteia;
dd)să nu vină la şcoală sub influenţa băuturilor alcoolice;
ee)să se prezinte la program cu cel puțin 5 minute înainte de începerea cursurilor;
ff)să suplinească absenţa neprevăzută a unui profesor dacă se află în acel moment în școală;
gg)să nu învoiască elevii de la participarea la programul şcolar, decât în situaţia de urgenţă
medicală sau activități ce pot implica elevii școlii, altele decât cele din orarul clasei, cu
aprobarea directorului;
hh)să informeze în scris responsabilul comisiei de imposibilitatea participării la întâlnirile
educative planificate prin calendarul comisiei sau planificate ulterior;
ii)să încalce demnitatea personală a altor angajați;
jj)să aplice pedepse corporale, precum şi agresiuni verbale, fizice sau emoţionale asupra
elevilor.

Norme privind modul de completare a condicii de prezenţă
Art.69

(1)Condica de prezenţă este documentul care certifică activitatea ce o desfăşoară zilnic (pe
ore) cadrele didactice.
(2)Toate cadrele didactice vor semna condica de prezenţă la terminarea orelor.
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(3)Nu se admit ştersături, adăugiri nejustificate, alte semne şi modificări sau semnături ale
altor persoane în locul celor în cauză.
(4)Eventualele precizări, neconcordanţe sau neefectuări ale orelor sunt consemnate numai de
directorul şcolii, care va opera cu cerneală roşie.
(5)Condica de prezenţă se încheie zilnic cu semnătura directorului școlii.
(6)Nesemnarea orelor poate atrage după sine sancţionarea prin neplata acestor ore.
(7)Orele neefectuate constatate de conducerea şcolii nu vor fi plătite.

Obligaţiile diriginților
Art.70

(1)Educatorul / învățătorul / profesorul pentru învățământul primar / profesorul diriginte
răspunde de întreaga problematică a colectivului de elevi.
(2) Educatorul / învățătorul / profesorul pentru învățământul primar / profesorul diriginte are
următoarele obligaţii:
a)să cunoască situaţia familială a elevilor;
b)să completeze fişele de observaţie psihopedagogică pentru toţi școlarii / preșcolarii din
clasă /grupă;
c)să consilieze şi să răspundă de toate problemele care apar la nivel de clasă; relaţiile dintre
diriginte şi elev trebuie să fie deschise și de colaborare;
d)să ţină legătura permanent cu familiile elevilor, să-i ţină la curent pe părinţi cu întreaga
activitate şcolară şi extraşcolară a elevilor, să facă recomandări, unde este cazul, pentru
consiliere psihologică;
e)prezintă în Consiliul Profesoral materiale scrise în legatură cu situaţii de amânare, privind
încheierea situaţiei la învățătură sau corigenţă, precum şi abaterile grave ale elevilor, care se
comunică şi în scris părinţilor prin secretariatul şcolii;
f)completează datele elevilor în cataloage şi în carnetul de elev după certificatul de naştere al
elevilor;
g)răspunde de corectitudinea mediilor generale;
h)corectează greşelile din cataloage, sesizate de conducerea şcolii sau comisia de verificare a
documentelor școlare;
i)numără lunar absenţele elevilor şi trimite înștiințări părinţilor al căror elevi au acumulat un
număr de peste 10 absențe nemotivate;
j)la încheierea cursurilor anului şcolar, dirigintele prezintă clasamentul pe medii;
k)fiecare diriginte prezintă elevilor și părinților, sub semnatură, prevederile prezentului
regulament, din partea adresată elevilor și părinților.

Obligaţiile profesorului de serviciu
Art.71

(1)Serviciul în şcoală este organizat de către conducerea unităţii prin responsabilul desemnat
prin decizie şi se desfăşoară zilnic, între orele 7.50 - 15.10.
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(2)Profesorii responsabili întocmesc anual graficul cu profesorii de serviciu pe şcoală;
Graficele vor fi aprobate de director, înregistrate și afişate la avizier.
(3)Toate cadrele didactice au obligaţia de a efectua serviciul pe şcoală, prin excepție liderul
de sindicat al școlii.

Art.72
(1)Atribuţiile profesorului de serviciu sunt:
a)este informat de director asupra evenimentelor ce se vor desfăşura în ziua în care este de
serviciu;
b)deschide la începutul programului de lucru dulapul pentru cataloage, pe care le verifică;
c)ia măsuri regulamentare în cazul constatării unor nereguli și informează conducerea școlii;
d)ia act în mod nemijlocit sau prin intermediul elevilor de problemele conflictuale care apar
între elevi, de abaterile de la disciplina şcolară săvârşite de aceştia sau alte nereguli apărute în
şcoală şi încearcă rezolvarea lor operativă; pentru faptele deosebite solicită sprijinul
conducerii şcolii.
e)consemnează în condica de prezență eventualele abateri disciplinare sau evenimente
neprevăzute;
f)nu permite prezenţa nejustificată pe culoare sau în sălile de clasă a persoanelor străine; dă
îndrumările necesare celor care doresc să ia legătura cu profesorii şcolii;
g)supraveghează respectarea interdicţiei privind fumatul, consumul băuturilor alcoolice sau a
drogurilor în şcoală;
h)supraveghează respectarea normelor de protecţie a muncii, P.S.I. şi de SSM; ia măsuri
operative în caz de necesitate;
i)informează conducerea şcolii despre aspectele importante petrecute în timpul efectuării
serviciului şi propune măsuri de înlăturare a unor disfuncţionalităţi şi de îmbunătăţire a
activităţii şcolare;
(2)Profesorul de serviciu pe şcoală are dreptul să dea dispoziţii personalului de întreţinere în
scopul remedierii diverselor probleme urgente ce apar în timpul serviciului său;
(3)Profesorul de serviciu verifică cataloagele la sfârşitul programului şi închide dulapul
destinat cataloagelor, predând cheia dulapului cu cataloage la secretariatul unității / persoanei
desemnate în structuri.

Obligațiile personalului angajat
Art.73

(1)Obligaţii cu caracter general:
a)personalul angajat este obligat să respecte întocmai ordinea şi disciplina, prevederile legale,
dispoziţiile M.E., ale Inspectoratului Şcolar şi ale conducerii şcolii.
b)fiecare angajat este obligat să își cunoască atribuţiile ce îi revine ca angajat în învăţământ
conform fişei postului, pe linia muncii, ordinii, disciplinei și îndeplinirii sarcinilor de
serviciu, prevăzute în normele ce le reglementează.
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Art.74
(1)Conducerea şcolii va aduce la cunoştinţă, ori de câte ori este nevoie, schimbările normelor
legislative şi măsurile stabilite de Consiliul de administraţie sau forurile superioare.
(2)La avizier se vor afișa principalele documente care direcţionează activităţile din școală,
cadrele didactice având astfel posibilitatea, în permanenţă, să urmărească modul de
organizare a activităţii şi participarea lor la aceasta.
(3)În cancelarie se va afişa graficul serviciului pe şcoală al profesorilor.
(4)Profesorii sunt obligaţi să respecte orarul, intrând în clasă imediat ce a sunat.
(5)Prezenţa la serviciu a personalului este obligatorie; nu se admit întârzieri, absenţe
nemotivate sau nerealizări ale orelor prevăzute în programul zilnic.
(6)Pentru eventualele învoiri este obligatorie aprobarea scrisă a conducerii şcolii, cu
obligativitatea celui învoit de a asigura suplinirea orelor.
(7)În cazul în care cadrele didactice doresc să realizează alte activităţi decât cele prevăzute în
orar este necesară aprobarea conducerii şcolii.
(8)În cazuri cu totul deosebite, orice absenţă de la ore va fi anunţată de unul din profesorii de
serviciu la secretariatul şcolii, pentru ca directorul să poată asigura înlocuitorul necesar, astfel
încât clasele să nu rămână nesupravegheate.
(9)Se interzice utilizarea telefonului mobil în scopuri personale de către cadrele didactice în
timpul orelor de curs.
(10)Fiecare membru al colectivului este obligat să contribuie prin eforturile, atitudinea şi
comportamentul său la asigurarea unui climat corespunzător muncii din şcoala noastră, la
ridicarea continuă a prestigiului şi autorităţii ei în faţa elevilor, părinţilor, a comunităţii locale.
(11)Se interzice personalului școlii discreditarea sub orice formă a colegilor și a instituției
angajatoare.
(12)Se interzice lovirea elevilor, atitudinea violentă în limbaj și manifestare, folosirea de
cuvinte jignitoare sau insulte la adresa lor, ameninţări, persecuţii de orice fel, răzbunări,
indiferent de motivele ce se pot invoca.

Art.75
(1)Personalul angajat este obligat să se prezinte la muncă punctual, să respecte programul de
lucru stabilit prin obligaţiile generale de serviciu.
(2)Timpul de lucru pentru întregul personal se stabileşte astfel:
a)pentru personalul didactic: conform orarului şi atribuţiilor stabilite de conducerea şcolii;
b)pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic: în conformitate cu atribuţiile specifice și
suplimentare prezentate de conducerea şcolii la începutul anului şcolar.
(3)Prezenţa la activitate şi respectarea programului de muncă stabilit sunt obligatorii.
(4)Învoirea parțială sau integrală de la programul de lucru se acceptă pe baza cererii scrise, cu
condiția menționării scrise sub semnătură a persoanei care suplinește activitatea şi aprobată
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de conducerea şcolii, iar întârzierea sau absenţa de la program se va comunica din timp
conducerii, pentru a se lua măsurile organizatorice ce se impun.
(5)Personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic semnează în condica de prezenţă
aflată la secretariat / sala profesorală (în structuri)..

Art.76
(1)Concediile medicale se anunţă la secretariatul şcolii în 24 ore de la obţinere; secretarul
unității are obligația de a anunța imediat directorul.
(2)Certificatele medicale se depun la secretariatul şcolii în timp de maximum 30 zile de la
emitere dar astfel încât să poată fi luate în calculul salariului din luna respectivă (se vor
depune până la sfârşitul lunii pentru care au fost emise).

Art.77
(1)Pentru absenţele nemotivate la ore sau pentru acţiuni care determină îndepărtarea elevilor
de la orele de curs, cadrele didactice pot fi supuse sancţiunii disciplinare.
(2)Cadrelor didactice care nu-şi desfăşoară una sau mai multe ore din lipsa întregului colectiv
de elevi şi nu au consemnat absenţele în catalog pentru toţi elevii absenţi, li se va/vor reţine
din salariu ora/orele astfel neefectuate. În astfel de situaţii, cadrele didactice au obligaţia de a
rămâne în şcoală pe toată durata programului lor.
(3)Organizarea oricărui tip de manifestare colectivă cu caracter extraşcolar care se va
desfăşura prin implicarea de cadre didactice şi elevi și care nu se regăsește în calendarul
semestrial/anual aprobat va fi adusă la cunoştinţa conducerii şcolii cu cel puţin 5 zile înainte
de desfăşurarea evenimentului pentru a obţine aprobarea conducerii. Solicitările vor fi depuse
la secretariatul unității. În caz contrar, toate responsabilităţile revin persoanelor care au
organizat acţiunea respectivă.
(4)Toate activitățile educative cu caracter extrașcolar se realizează în afara orelor de curs.

Art.78
(1)Personalul școlii va asigura realizarea la cel mai înalt nivel şi operativ, lucrările ce-i
aparţin în conformitate cu atribuţiile speciale stabilite prin fişa postului şi a notelor de
serviciu.
(2)Personalul de întreţinere şi curăţenie va asigura curăţenia, igiena şi întreţinerea spaţiilor
şcolare, a curţii şi a instalaţiilor anexe, a împrejmuirilor şcolii.
(3)Toate persoanele încadrate în muncă vor avea o comportare corectă în cadrul relaţiilor de
serviciu, promovând întrajutorarea cu toţi membrii colectivului.
(4)Notele de serviciu, dispozițiile, notele interne, solicitările și respectarea termenelor au
gradul de obligativitate şi vor trebui respectate întocmai.
(5)Hotărârile Consiliului de Administrație sunt obligatorii.

Art.79
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(1)Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare şi să încurajeze
acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului şi viaţa intimă, privată sau
familială a acestuia sau ale celorlalţi salariaţi din unitate.

Prevederi privind programarea și efectuarea concediului de odihnă
Art.80

(1)Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.
(2)În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parţial,
concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul
persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o
perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de
odihnă anual.
(3)Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul
încetării contractului individual de muncă.
(4)Salariatul este obligat să efectueze concediul de odihnă în perioada în care a fost
programat, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din motive
obiective, concediul nu poate fi efectuat.
(5)În eventualitatea în care nu poate efectua concediul de odihnă conform planificării va
informa în scris conducerea unității motivele pentru care nu poate efectua concediul
programat.
(6)Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau
limitări.
(7)Cadrele didactice beneficiază de concediu anual cu plată, în perioada vacanţelor şcolare,
cu o durată de 62 de zile lucrătoare; în cazuri bine justificate, conducerea unităţii de
învăţământ poate întrerupe concediul legal, persoanele în cauză urmând a fi remunerate
pentru munca depusă.
(8)Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc
de consiliul de administraţie, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză, dar cu
asigurarea personalului didactic necesar pentru desfăşurarea examenelor naţionale.
(9)Neefectuarea concediului anual dă dreptul la efectuarea concediului restant în vacanţele
anului şcolar următor.
(10)Neefectuarea concediului anual dă dreptul la efectuarea concediului restant în vacanţele
anului şcolar următor.
(11)Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau
individuale stabilite cu consultarea reprezentantului / reprezentanţilor organizaţiei /
organizaţiilor sindicale din unitatea/instituţia de învăţământ, afiliate la federaţiile sindicale
reprezentative, sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, pentru programările colective, ori
cu consultarea salariatului, pentru programările individuale.

35



(12)Programarea concediilor de odihnă se face în primele două luni ale anului şcolar de către
consiliul de administraţie.
(13)Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc
de consiliul de administraţie, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză.
(14)Programarea concediului de odihnă se dispune prin decizie a directorului unităţii.
(15)Orice convenţie prin care se renunţă, în totalitate sau în parte, la dreptul la concediul de
odihnă este nulă de drept.
(16)Neefectuarea concediului de odihnă în perioada programată, în lipsa unor motive
obiective, poate fi considerată abatere disciplinară și sancționată.

Art.81
(1)Pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic concediul de odihnă se acordă în funcţie
de vechimea în muncă, astfel:
a)până la 5 ani vechime - 21 de zile lucrătoare;
b)între 5 şi 15 ani vechime - 24 de zile lucrătoare;
c)peste 15 ani vechime - 28 de zile lucrătoare.

Art.82
(1)Personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic beneficiază de un concediu de odihnă
suplimentar între 5 şi 10 zile lucrătoare, potrivit legii. Durata exactă a concediului
suplimentar se stabileşte în comisia paritară de la nivelul școlii.

Art.83
(1)La planificarea concediului personalul didactic auxiliar și nedidactic va urmări evitarea, în
măsura în care este posibil, suprapunerii zilelor de concediu între angajați.

Art.84
(1)Personalul unității va depune în scris/format electronic la secretariatul unității cu cinci zile
lucrătoare anterioare efectuării concediului o cerere tip prin care solicită efectuarea zilelor
legale de concediu.

Prevederi privind timpul de muncă și de odihnă al personalului școlii
Art.85

(1)În funcţie de condiţii, comisia paritară convine asupra unui program flexibil de lucru,
precum şi asupra modalităţilor concrete de aplicare a acestuia.
(2)Orele de începere şi de terminare a programului de lucru se stabilesc prin regulamentul
intern.
(3)Stabilirea programului flexibil de lucru nu afectează drepturile prevăzute în contractul
colectiv de muncă aplicabil.
(4)În situaţii temeinic motivate, dovedite cu documente justificative, salariații au dreptul de a
beneficia de modificări ale programului de lucru stabilit.
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(5)Prin documente justificative se înțelege orice document emis de o autoritate publică sau de
o persoană juridică de drept privat, în exercitarea atribuțiilor care îi revin, pe baza căruia se
face dovada imposibilității respectării, de către salariat, a programului de lucru al unității.

Art.86
(1)Angajatorul are obligaţia de a aduce la cunoştinţa salariaţilor programul de muncă şi
modul de repartizare a acestuia pe zile, prin afişare la loc vizibil la sediul său.

Art.87
(1)Salariaţii pot fi solicitaţi să presteze ore suplimentare numai cu acordul lor. Durata maximă
legală a timpului de muncă prestat în baza unui contract individual de muncă nu poate depăşi
48 de ore/săptămână, inclusiv orele suplimentare.
(2)Prin excepţie, durata timpului de muncă poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână,
care includ şi orele suplimentare, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o
perioadă de referinţă de patru luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână.
(3)Orele suplimentare prestate pot fi compensate prin ore libere plătite în următoarele 60 de
zile calendaristice după efectuarea acestora.
(4)În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător nu este
posibilă în următoarele 60 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plăti cu
un spor aplicat la salariul de bază, în condiţiile legii sau cu zile libere plătite stabilite de
Comisia Paritară.
(5)Numărul total de ore suplimentare prestate de un salariat nu poate depăşi 360 de ore anual.
În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual, este necesar
acordul sindicatului afiliat uneia dintre federaţiile sindicale semnatare, al cărui membru este
salariatul.
(6)Salariaţii care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte beneficiază, în condiţiile
legii, de un spor la salariu de 25% din salariul de bază.
(7)Se consideră muncă desfăşurată în timpul nopţii munca prestată în intervalul cuprins între
orele 22.00-06.00.
(8)Salariaţii care urmează să desfăşoare cel puţin 3 ore de muncă de noapte sunt supuşi unui
examen medical gratuit înainte de începerea activităţii şi, după aceea, periodic.
(9)Salariaţii care desfăşoară muncă de noapte şi au probleme de sănătate recunoscute ca
având legătură cu aceasta vor fi trecuţi la o muncă de zi pentru care sunt apţi.

Art.88
(1)Personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic au dreptul la o pauză de masă de 20
minute, care se include în programul de lucru.

Art.89
(1)Personalul din învățământ poate beneficia, pentru rezolvarea unor situații personale
deosebite, dovedite cu documente justificative, de zile libere plătite, pe bază de învoire
colegială.
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(2)Salariatul care solicită acordarea acestor zile libere plătite are obligația de a-și asigura
suplinirea cu personal calificat, care nu va fi remunerat.
(3)Cererea de învoire colegială se depune la registratura unității/instituției, cu indicarea
numelui și prenumelui persoanei care asigură suplinirea pe perioada învoirii. Cererea se
soluționează în maximum 24 de ore.

Capitolul VIII: Cadru didactic coordonator de structură
Competenţe specifice postului

Art.90
(1)Cunoaşterea specificităţii şi identităţii învăţământului preuniversitar.
(2)Cunoaşterea actelor normative specifice funcţionării unităţii şcolare.
(3)Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei învăţământului preuniversitar cu deosebire în domeniul
managementului şcolar, evaluării şi dezvoltării instituţionale.
(4)Acordarea de consultanţă de specialitate.
(5)Monitorizarea informaţiei/acţiunilor la nivelul structurii unităţii de învăţământ.
(6)Competenţe de analiză – diagnoză – prognoză, evaluare a stării învăţământului din
structura unității de învăţământ.

Responsabilităţi implicate de post
Art.91

(1)Responsabilitate privind organizarea, managementul, controlul, verificarea şi comunicarea
în domeniul de competenţă.
(2)Responsabilitate privind corectitudinea şi aplicabilitatea documentelor elaborate şi
corectitudine în aplicarea prevederilor actelor normative.
(3) Responsabilitatea soluţionării stărilor conflictuale.
(4) Responsabilitatea propunerilor decizionale.

Sfera de relaţii ierarhice
Art.92

(1)De subordonare faţă de directorul școlii.
(2)De coordonare a cadrelor didactice din structură.
(3)De colaborare cu directorii altor unităţi, cu administraţia locală, cu CCD, cu biblioteci şi
alte instituţii de cultură, cu personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din structură.

Atribuții generale
Art.93

(1)Exercită conducerea executivă a structurii unității de învăţământ, în conformitate cu
atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile Consiliului de administraţie al unităţii de
învăţământ cu personalitate juridică, precum şi cu alte reglementări legale.
(2)Este subordonat şcolii cu personalitate juridică de care aparţine, reprezentat de director.
(3)Reprezintă structura unitate de învăţământ în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în
limitele competenţelor prevăzute de lege.
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(4)Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în
deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor; încurajează şi susţine colegii, în vederea
motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării
procesului de învăţământ.
(5)Are drept de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal salariat al structurii
unitate de învăţământ.
(6)Aprobă vizitarea structurii unitate de învăţământ şi asistenţa la orele de curs sau la
activităţi şcolare/extraşcolare, efectuate de către persoane din afara unităţii de învăţământ, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare. Fac excepţie reprezentanţii instituţiilor cu drept de
control asupra unităţilor de învăţământ.
(7)Prezintă rapoarte periodice, anuale şi alte situaţii solicitate Consiliului de Administraţie al
unităţii şcolare cu personalitate juridică de care aparţine.
(8) Participă la programe de formare continuă în management educaţional.

Atribuții specifice
Art.94

(1)În realizarea funcţiei de conducere:
a)coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare al structurii școlii;
b)este direct responsabil, alături de director, de calitatea educaţiei furnizate de structura
unitate de învăţământ;
c)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ din Uniunea Europeană sau din
alte zone;
d)emite note de serviciu, aprobate de director, care vizează realizarea obiectivelor politicii
educaţionale şi de dezvoltare instituţională;
e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu.
f)face parte din Consiliul de Administraţie al unităţii şcolare cu personalitate juridică;
g)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi
evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în structura unitate de învăţământ;
instrumentele respective se aprobă în Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ cu
personalitate juridică, cu avizul consultativ al sindicatului reprezentat la nivelul unităţii
şcolare;
h)însoțește directorul, ori de câte ori este solicitat, la asistențele de la orele cadrelor didactice
din structură;
i)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic, didactic - auxiliar şi
nedidactic;
j)aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic;
k)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate deosebite,
pentru elevii care participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri
naţionale şi internaţionale.

39



(2)În calitate de evaluator:
a)informează directorul cu privire la rezultatele de excepţie / nerealizările personalului
didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor / aplicarea dispoziţiilor
legale ce se impun;
b)apreciază, alături de director, personalul didactic de predare şi de instruire practică, la
inspecţiile pentru obţinerea gradelor didactice.

Art.95
(1)Coordonatorul de structură îndeplinește și alte roluri precum:
a)răspunde, alături de director, de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea,
completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;
b)răspunde, alături de director, de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi
modernizarea bazei materiale şi sportive a structurii unitate de învăţământ;
c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
d)propune, spre aprobare, directorului, supunerea în consiliul reprezentativ al părinţilor a unei
liste de priorităţi care vizează conservarea patrimoniului, completarea şi modernizarea bazei
materiale şi sportive, reparaţii, îmbogăţirea fondului de carte al bibliotecii, stimularea elevilor
capabili de performanţe şcolare, precum şi a celor cu situaţie materială precară, din fondurile
gestionate de consiliul reprezentativ al părinţilor;
e)răspunde, alături de director, de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din
învăţământul obligatoriu;
f)asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi alegerea manualelor
pentru elevi;
g)stabilește prin învățători necesarul de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul structurii
unitate de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare;
h)răspunde, alături de director, de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de
igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în
structura unitatea de învăţământ;
i)propune directorului sancţiunile prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al
școlii şi de regulamentul intern;
j)anual, elaborează un raport general privind starea şi calitatea învăţământului din structura
unitate şcolară pe care o coordonează; raportul general privind starea şi calitatea
învăţământului din structura unitate şcolară este prezentat în consiliul profesoral şi în
Consiliul reprezentativ al părinţilor, în vederea includerii acestuia în Raportul general al
unităţii şcolare cu personalitate juridică;
k)îndeplineşte orice alte sarcini şi atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare, stabilite de
director sau de Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita.
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PARTEA A II-A
Capitolul I: Dobândirea și exercitarea calității de elev

Art.96
(1)Beneficii are primari ai educației sunt preșcolarii și elevii.
(2)Dobândirea calității de beneficiar primare ale Educației se face prin înscrierea în școală.
(3)Înscrierea se aprobă de către consiliul de administrație, cu respectarea legislației în
vigoare, a prezentului regulament, a regulamentelor specifice aprobate prin ordin al
ministrului Educației, ca urmare a solicitării scrise a părinților sau reprezentanților legali.

Art.97
(1)Înscrierea în învățământul primar se face conform metodologiei aprobată prin ordin al
ministrului Educației.
(2) în situația în care, pe durata clasei pregătitoare ora clasei I, elevul acumulează absențe ca
urmare a unor probleme medicale sau se observă manifestări de oboseală sau de neadaptare
școlară, părinții sau reprezentanții legali pot depune la școală o solicitare de retragere a
elevului în vederea reînscriere în anul școlar următor, în clasa corespunzătoare nivelului din
care s-a retras.
(3) La cererea motivată a părintelui, reînscrierea se poate face și în anul școlar în care se
solicită retragerea, în clasa anterioară nivelului din care s-a retras elevul.
(4)În situația unei solicitări de retragere, menționată mai sus, școala va consilia părinții sau
reprezentanții legali privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al elevului și îi
vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în situația în care evaluarea nivelului
dezvoltării atestă necesitatea are înscrierii în clasa anterioară sau în clasa corespunzătoare
nivelului din care s-a retras.

Art.98
Elevii promovați vor fi înscriși de drept în anul următor, dacă nu există prevederi specifice de
admitere în clasa respectivă, aprobată prin ordin al ministrului Educației.

Art.99
(1)Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor și prin participarea la activitățile
existente în programul școlii.
(2)Calitatea de elev se dovedește cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar de
către școala la care este înscris elevul.

Art.100
(1)Prezența elevilor la fiecare oră de curs se verifică de cadrul didactic, care consemnează, în
mod obligatoriu, fiecare absență.
(2)Absența se consemnează în catalog doar în cazul în care elevul nu este prezent la ora de
curs și nu poate fi folosită drept mijloc de coerciție.
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(3)Motivarea absențelor se face de către învățător / profesor învățământ primar / profesor
diriginte în  ziua prezentării actelor justificative.
(4)În cazul elevilor minori, părinții sau reprezentanții legali au obligația de a prezenta
personal învățătorului / profesorului pentru învățământul primar / profesorului diriginte actele
justificative pentru absențele copilului său.
(5)Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt, după caz: adeverință
eliberată de medicul cabinetului școlar, de medicul de familie sau medicul de specialitate,
adeverință / certificat medical / foaia de externare / scrisoare medicală eliberată de unitatea
sanitară în care elevul a fost internat.
(6)Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului școlar sau a medicului de familie care are
nevide însă fișele medicale / carnetele de sănătate ale elevilor.
(7)Absențele pot fi motivate pe baza cererilor scrise ale părintelui sau reprezentantului legal
al elevului, în limita a 40 de ore de curs pe an școlar, fără a depăși 20% din numărul orelor
alocate unei discipline. Cererile scrise vor fi adresate învățătorului / profesorului pentru
învățământul primar / profesorului diriginte, care le va prezenta spre avizare directorului
școlii în prealabil de motivare.
(8)Învățătorul / profesorul pentru învățământul primar / profesorul diriginte va păstra la sediul
școlii, pe tot parcursul anului școlar, actele pe baza cărora se face motivarea absențelor,
prezentate în termen de 7 zile de la reluarea activității elevului.
(9)Nerespectarea termenului prevăzut la alin.(8) atrage declararea absențelor ca nemotivate.

Art.101
(1)La cererea scrisă a directorilor unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar, a
profesorilor antrenori din unitățile de învățământ cu program sportiv integrat, a directorilor
cluburilor sportive școlare și asociațiilor sportive școlare sau a conducerilor structurilor
naționale sportive, directorul școlii aprobă motivarea absențelor elevilor care participă la
cantonamente și la competiții de nivel local, județean, regional, național și internațional.
(2)Directorul școlii aprobă motivarea absențelor elevilor care participă la olimpiadele și
concursurile școlare și profesionale organizate la nivel local, județean, interjudețean, regional,
național și internațional, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători / însoțitori.

Art.102
(1)Elevii din învățământul preuniversitar retrași se pot reînmatricula, la cerere, de regulă la
începutul anului școlar, la același nivel sau ciclu de învățământ și aceeași formă de
învățământ, cu susținerea, după caz, a examenelor de diferență, redobândind astfel calitatea
de elev.

Capitolul II: Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art.103

(1)Evaluarea elevilor are drept scop identificarea nivelului la care se află la un anumit
moment în învățarea, orientarea și optimizarea acesteia.
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Art.104
(1)Evaluarea elevilor se centrează pe competențe, oferă feed-back real elevilor, părinților și
cadrelor didactice și stă la baza planurilor individuale de învățare.
(2)Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj, nu poate fi folosit ca mijloc de
coerciție, acesta reflectând strict rezultatele învățării, conform prevederilor legale.

Art.105
(1)Evaluarea rezultatelor la învățătură se realizează permanent, pe parcursul anului școlar.
(2)La sfârșitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socio-emoționale, cognitive, a
limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor față de învățare
ale copilului, realizată pe parcursul întregului an școlar, se finalizează prin completarea unui
raport, de către cadrul didactic responsabil, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al
ministrului Educației.

Art.106
(1)Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcție de vârstă și de particularitățile
psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educației și de specificul fiecărei discipline.
Acestea sunt:
a)evaluări orale;
b)teste, lucrări scrise;
c)experimente și activități practice;
d)referate;
e)proiecte;
f)probe practice;
g)alte instrumente stabilite de comisia pentru Curriculum și aprobate de director sau elaborată
de către Ministerul Educației / Inspectoratul Școlar Județean Harghita.

Art.107
(1)Elevii vor avea la fiecare disciplină, cu excepția celor preponderent practice, cel puțin
două evaluări prin lucrare scrisă / test pe an școlar.

Art.108
(1)Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul
examenelor / concursurilor organizate la nivelul școlii, se acordă nota 1 sau, după caz,
calificativul insuficient.

Art.109
(1)Elevii vor beneficia pe parcursul unui an școlar de cel puțin un plan individualizat de
învățare, elaborat în urma evaluărilor susținute și după interpretarea rezultatelor de către
cadrul didactic, care va fi folosit pentru consolidarea cunoștințelor, pentru întreprinderea unor
acțiuni de învățare remedială și pentru stimularea elevilor capabil de performanțe superioare.

Art.110
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(1)Pentru nivelul preșcolar, rezultatele evaluării se comunică și se discută cu părinții sau
reprezentanții legali.

Art.111
(1)Calificativele / notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor și se trec în catalog
și în carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă.

Art.112
(1)La fiecare disciplină numărul de calificative / note acordate anual este cu cel puțin trei mai
mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învățământ.

Art.113
(1)Elevii aflați în situație de corigență vor avea cel puțin un calificativ / o notă în calificative /
note prevăzute la art.78 alin.(1), ultimul calificativ / notă fiind acordat/ă, de regulă, în
ultimele trei săptămâni ale anului școlar.

Art.114
(1)Elevii scutiți de efort fizic au obligația de a fi prezenți la orele de educație fizică și sport.
acestor elev nu li se acordă calificative / note și nu li se încheie media la această disciplină în
anul în care sunt scutiți medical.
(2)Elevii scutiți medical nu sunt obligat să vină în echipamente sportiv la orele de educație
fizică și sport, dar trebuie să aibă încălțăminte adecvată pentru sălile de sport. absențele la
aceste ore se consemnează în catalog.
(3)Elevilor scutiți medical, în timpul orei de educație fizică și sport, le pot fi atribuite de
către profesor sarcini organizatorice care vor avea în vedere recomandările medicale.

Art.115
(1)Participarea la ora de religie se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2)Părinții / tutorii legali instituția elevilor minori, care doresc să își exercită dreptul elevilor
de a participa la ora de religie își exprimă opțiunea în scris, între o cerere adresată școlii, în
care precizează și numele cultului solicitat.
(3)Se pot depune cereri pentru frecventarea orei de religie pentru cultele recunoscute de stat.
(4) schimbarea opțiunii de a frecventă a ora de religie se face prin cerere scrisă a părintelui
sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor.
(5) cererile menționate la alin.(4) se depun la secretariatul unității de învățământ la care este
înscris elevul și se înregistrează în sistemul informatic integrat al învățământului din România
(SIIIR).
(6) în vederea prefigurării catedrelor, pentru elevii deja înscriși în școală, cererile menționate
la alin.(4) și (5) se depun, de regulă, până la sfârșitul lunii decembrie, pentru anul școlar
următor.
(7)Părinții copiilor care urmează să își facă te butul școlar învățământul primar și care doresc
participarea copilului la ora de religie bifează în cererea-tip de înscriere rubrica
corespunzătoare, precizând cultul solicitat.
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(8)În situația în care părinții / tutorii legali instituția elevului minor, decide în cursul anului
școlar schimbarea opțiune de a frecventa ora de religie, situația școlară a elevului respectiv pe
anul în curs se încheie fără disciplina religie.
(9)Pentru elevii care nu solicită frecventarea orei de religie școala va asigura supravegherea
acestor elevi și personalul didactic sau didactic auxiliar care se va ocupa cu aceștia, în
perioada în care ceilalți elevi ai clasei participă la ora de religie.
(10)Elevilor cărora nu li se pot asigura condițiile pentru frecventarea orelor de religie,
conform confesiunii proprii, pot solicita să participe, în calitate de audienți, la orele de
religie organizate de școală pentru elevii aparținând altor culte. participarea se aprobă de către
conducerea școlii, la solicitarea scrisă a părinților / tutorilor legali instituiți ai elevilor minori.
(11)Elevii care participă caut genți la ora de religie nu vor fi evaluați, iar situația școlară a
acestora se încheie fără disciplina religie.

Art.116
(1)Sunt declarați amânați elevii cărora nu li se poate definitiva situația școlară la una sau la
mai multe discipline de studiu din următoarele motive:
a) au absentat, motivat și nemotivat, la cel puțin 50% din numărul de oră de curs prevăzut
întru un an școlar la disciplinele respective și nu au numărul minim de calificative / note
prevăzut de prezentul regulament;
b) au fost scutiți de frecvență de către directorul școlii în urma unor solicitări oficiale, pentru
perioada participării la festivaluri și concursuri profesionale, cultural-artistice și sportive,
interne și internaționale, cantonamente și pregătire specializată;
c)au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de Ministerul Educației;
d)a urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte țări;
e)nu au un număr suficient de calificative / note necesar pentru încheierea mediei / mediilor
sau nu au calificativele / mediile anuale la disciplinele consemnate în catalog de către cadrul
didactic din alte motive decât cele de mai sus, neimputabile personalului didactic de predare.

Art.117
(1)Încheierea situației școlare ale elevilor amânați se face înaintea sesiunii de corigențe,
pentru o perioadă stabilită de consiliul de administrație. Elevii amânați care nu promovează la
una sau două discipline de studiu în sesiune de examene pe încheierea situației școlare a
elevilor amânați se pot prezenta la sesiunea de examene de corigență. elevii declarați amânați
din clasa pregătitoare, respectiv din clasa întâi care nu se prezintă în sesiunile de examinare
sunt înscriși în clasa pentru care nu se încheie situația școlară.

Art.118
(1)Sunt declarați corigenți elevii care au obținut calificativul „insuficient” / medii anuale sub
5 la cel mult două discipline de studiu, precum și elevii amânați care nu promovează
examenul de încheiere a situației școlare la cel mult două discipline de studiu.
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(2)Sunt declarați promovați anual elevii care obțin, la fiecare disciplină la care susțin
examenul de corigență, cel puțin calificativul „Suficient” / media 5.
(3)Elevii corigenți care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, dovedite cu acte,
depuse în cel mult 7 zile lucrătoare de la data examenului, sunt examinați la o dată ulterioară,
stabilită de consiliul de administrație, dar nu mai târziu de începerea cursurilor noului an
școlar.
(4)În situații excepționale, respectiv internării în spital, imobilizări la pat, etc, dovedite cu
acte, Inspectoratul Școlar poate aproba susținerea examenului și după începerea cursurilor
noului an școlar.

Art.119
(1)Sunt declarați repetenți:
a)elevii care au obținut calificativul „insuficient” / media anuală sub 5 la mai multe două
discipline de învățământ care se finalizează la sfârșitul anului școlar;
b)elevii care au obținut la purtare calificativului anual „insuficient ” / anuală mai mică de 6;
c)elevii corigenți care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigență sau care nu
promovează examenul la toate disciplinele la care se află în situația de corigență ;
d)elevii amânați care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situației școlare la cel puțin o
disciplină.

Art.120
(1)Elevii declarați repetenți se înscriu, la cerere, în anul școlar următor în clasa pe care o
repetă, inclusiv cu depășirea numărului maxim de elevi la clasă prevăzut de lege, sau se pot
transfera la o altă școală.

Art.121
(1)După încheierea sesiunii de corigență, elevii care nu au promovat la o singură disciplină de
învățământ au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se aprobă de către director, în cazuri
justificate, o singură dată pe an școlar.
(2)Cererea de reexaminare se depune la secretariatul școlii, în termen de 24 de ore de la
afișarea rezultatelor examenului de corigență.
(3)Reexaminarea se desfășoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai
târziu de data începerii cursurilor noului an școlar.
(4)Comisia de reexaminare se numește prin decizia directorului și este formată din alte cadre
didactice decât cele care au făcut examinarea anterioară.

Art.122
(1)Pentru elevii declarați corigenți sau amânați, examinarea se face din toată materia studiată
în anul școlar, conform programei școlare.

Art.123
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(1)În cazul elevilor transferați în timpul anului școlar, aceștia preiau disciplinele opționale ale
clasei în care se transferă.

Art.124
(1)Persoanele care nu au finalizat învățământul obligatoriu până la vârsta de 18 ani și care au
depășit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei își pot continua studiile, la cerere, și la formă de
învățământ cu frecvență, cursuri serale sau la forma cu frecvență redusă.
(2)Persoanele care au depășit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise
și care nu au servit învățământul primar până la vârsta de 14 ani, precum și persoanele care au
depășit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise și care nu au finalizat
învățământul secundar inferior pot continua studiile, la solicitarea acestora, și în programul A
doua șansă, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației.

Art.125
(1)Consiliul Profesoral al școlii validează situația școlară a elevilor, pe clase, în ședința de
încheiere a cursurilor, iar se secretarul consiliului consemnează în procesul-verbal numărul
elevilor promovați, numărul și numele elevilor corigenți, repetenți, amânați, precum și
numele elevilor cu nota la purtare mai mici de șapte și calificative mai puțin de „Bine”.
(2)Situația școlară a elevilor corigenți, amânați o repetenți se comunică în scris părinților sau
reprezentanților legali, de către învățători / profesorii pentru învățământul primar / profesori
diriginți, în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor.
(3)Pentru elevii corigenți, învățătorul / profesorul pentru învățământul primar / profesorul
diriginte comunică în scris părinților, tutorelui sau reprezentantului legal programul de
desfășurare a examenelor de corigență și perioada de încheierea situației școlare.

Art.126
(1)Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui / reprezentantului legal documentele
elevului, cu excepția situației prevăzute de Legea nr.272/2004 privind protecția și
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul III: Transferul elevilor
Art.127

(1)Copiii și elevii au dreptul să se transfere de la o clasă la alta, de la o școală la alta, în
conformitate cu prevederile prezentului regulament și acele din ROFUIP.
(2)Transferul copiilor și elevilor se face cu aprobarea Consiliului de Administrație al Școlii la
care se solicită transferul și cu avizul consultativ al Consiliului de Administrație al unității de
învățământ de la care se transferă.
(3)Consiliul de administrație al școlii la care se solicită transferul motivează, în scris, refuzul
de aprobare a cererii.
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(4)Transferul elevilor se poate realiza în limita efectivelor maxim de preșcolari / elevi la
grupă / formațiune de studiu.
(5)În situații excepționale, bine motivate, în care transferul nu se poate face în limita
efectivelor maxim de preșcolari / elevi la grupă / formațiune de studiu, Inspectoratul Școlar
poate aproba depășirea efectivului maxim, conform legislației în vigoare.
(6)Transferurile elevilor se efectuează, de regulă, în perioada vacanțelor școlare. Prin
excepție, transferurile la nivelul preșcolar se pot face oricând în timpul anului școlar, ținând
cont de interesul superior al copilului.
(7)Transferul elevilor în timpul anului școlar se poate efectua, în mod excepțional, cu
respectarea prevederilor prezentului regulament, în următoarele situații:
a)la schimbarea domiciliului părinților într-o altă localitate;
b)în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de
Direcția de Sănătate Publică;
c)în alte situații excepționale, pe baza documentelor justificative, cu aprobarea Consiliului de
Administrație al Inspectoratului Școlar.

Art.128
(1)Pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, în funcție de evoluție a acestora, se pot face
propuneri de râuri entare dinspre învățământul special / special integrat spre învățământul de
masă și invers.
(2)Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză
sau de către părinții sau reprezentanții legali ai copilului și de către consilierul școlar. Decizia
de reorientare să ia de către comisia de orientare școlară și profesională din cadrul centrului
Județean de resurse și Asistență educațională Harghita, cu acordul părinților sau al
reprezentanților legali.

Art.129
(1)După aprobarea transferului, școala primitoare este obligată să solicite situația școlară a
elevului în termen de cinci zile lucrătoare. Școala de la care se transferă elevul este obligată
să trimită la școala primitoare situația școlară a celui transferat, în termen de 10 zile
lucrătoare de la primirea solicitării.
(2)Până la primirea situației școlare de către școala la care s-a transferat, elevul transferat
participă la cursuri în calitate de audient.

Capitolul IV: Drepturile elevilor
Art.130

(1)Elevii, ca membri ai comunității școlare, beneficiază de toate drepturile și îndeplinesc
toate îndatoririle pe care le au în calitate de elevi și cetățeni.
(2)Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnității și personalității proprii.
(3)Elevii au dreptul la protecția datelor personale, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.
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(4)Elevii au dreptul să își desfășoare activitatea în spații care respectă normele de igienă
școlară, de protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra incendiilor în unitatea de
învățământ.

Drepturi educaționale
Art.131

(1)Elevii beneficiază de următoarele drepturi educaționale:
a)accesul gratuit la educație;
b)dreptul de a beneficia de o educație de calitate în școală;
c)dreptul de a fi consultați și de a-și exprima opțiunea pentru disciplinele din curriculumul la
decizia școlii, aflate în oferta educațională a școlii;
d)dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului
didactic, nedidactic și din partea altor elevi din cadrul școlii;
e)dreptul de a beneficia de manuale școlare gratuite, conform legii;
g)dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare și consiliere școlară, profesională și
psihologică, conexe activității de învățământ, fiindu-le asigurată cel puțin o oră de consiliere
psihopedagogică pe an;
h)dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obținute prin activitățile de
cercetare-dezvoltare, creație artistică și inovare, conform legislației în vigoare și a
eventualelor contracte între părți;
i)dreptul de a beneficia de susținerea statului, pentru elevii cu nevoi sociale, precum și pentru
elevii cu cerințe educaționale speciale, conform prevederilor legale în vigoare;
j)dreptul la o evaluare obiectivă și corectă;
k)dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise;
l)dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia școlii, în vederea obținerii de
trasee flexibile de învățare.
m)dreptul de a participa la cursurile opționale organizate pe grupe / clase de elevi formate
special în acest sens, în baza deciziei Consiliului de Administrație, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
n) dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a școlii, inclusiv acces la bibliotecă, spații
de sport, computere conectate la internet, precum și la alte resurse necesare realizării
activităților și proiectelor școlare în afara programului școlar, în limitele resurselor umane și
materiale disponibile. Unitățile de învățământ vor asigura în limita resurselor disponibile,
accesul gratuit la materiale necesare realizării sarcinilor școlare ale elevilor, în timpul
programului de funcționare.
o)dreptul de a învăța într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea
drepturilor și libertăților celorlalți participanți. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia
demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine. Nu se
consideră libertate de expresie, următoarele manifestări: comportamentul jignitor față de
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personalul din școală, utilizarea invectivelor, limbajului trivial, alte manifestări ce încalcă
normele de moralitate;
p)dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un număr maxim de șapte ore
pe zi;
q)dreptul de a primi informații cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului
modul;
r)dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 5 zile lucrătoare;
s)dreptul de a învăța în săli adaptate particularităților de vârstă și nevoilor de învățare, și cu
un număr adecvat de elevi și cadre didactice;
t)dreptul de a participa, fără nici o discriminare și doar din proprie inițiativă, fără a fi obligați
de cadre didactice sau de conducerea școlii, la concursuri școlare, olimpiade și alte activități
extrașcolare organizate de unitatea de învățământ preuniversitar sau de către terți, în palatele
și cluburile elevilor, în bazele sportive și de agrement, în taberele și în unitățile conexe
inspectoratelor școlare județene, în cluburile și în asociațiile sportive școlare, cu respectarea
prevederilor regulamentelor de funcționare ale acestora; elevii vor participa la programele și
activitățile incluse în programa școlară;
ț)dreptul de a primi premii și recompense pentru rezultate deosebite la activitățile școlare și
extrașcolare, în limita resurselor disponibile;
u)dreptul de a avea acces, la actele școlare proprii ce stau la baza situației școlare;
v)dreptul de a opta, conform legii, pentru tipul și forma de învățământ pe care le vor urma și
să aleagă parcursul școlar corespunzător intereselor, pregătirii și competențelor lor;
w)dreptul la educație diferențiată, pe baza pluralismului educațional, în acord cu
particularitățile de vârstă și cu cele individuale; elevii cu performanțe școlare deosebite pot
promova 2 ani de studii într-un an școlar.
x)dreptul de școlarizare la domiciliu sau în unități complexe de asistență medicală, de tip
spital, în conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza
unei dizabilități, respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au afecțiuni
pentru care sunt spitalizați pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni;
y) dreptul de a oferi feedback periodic cadrelor didactice care predau la clasă, prin fișe
anonime. Acestea vor fi completate la clasă și predate cadrelor didactice în vederea
identificării celor mai eficiente metode didactice.
z)dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării acestora.
aa)dreptul de a întrerupe / relua studiile și de a beneficia de transfer între tipurile de
învățământ, în conformitate cu legislația în vigoare;
bb)dreptul de a avea condiții de acces de studiu și evaluare adaptate dizabilităților,
problemelor medicale sau tulburărilor specifice de învățare, în condițiile legii;
cc)dreptul de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul școlii;
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dd) dreptul de a le fi consemnată în catalog absență, doar în cazul în care nu sunt prezenți la
ora de curs.

Art.132
(1)Copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale, au aceleaşi drepturi ca și ceilalți elevi.
(2)Elevii cu cerințe educaționale speciale, pot beneficia de suport educațional prin cadre
didactice de sprijin și itinerante, conform legislației în vigoare.

Art.133
(1)În vederea exercitării dreptului de a contesta rezultatele evaluării la lucrările scrise, elevul
sau, după caz, părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului, poate acționa, astfel:
a)elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susținătorul legal solicită, oral, cadrului didactic
să justifice rezultatul evaluării, în prezența elevului și a părintelui, tutorelui sau susținătorului
legal, în termen de maximum 5 zile de la comunicare;
b)în situația în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate
satisfăcătoare, elevul, părintele, tutorele sau susținătorul legal poate solicita, în scris,
conducerii școlii, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale
sau practice.
c)pentru soluționarea cererii de reevaluare, directorul desemnează alte două cadre didactice
de specialitate / specialitate din aria curriculară din școală, care nu predau la clasa respectivă
și care reevaluează lucrarea scrisă.
d)media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la alin. c) este nota rezultată
în urma reevaluării; în cazul învățământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de
către cele două cadre didactice.
e)în cazul în care diferența dintre nota inițială, acordată de cadrul didactic de la clasă și nota
acordată în urma reevaluării este mai mică de un punct, contestația este respinsă și nota
acordată inițial rămâne neschimbată; în cazul în care diferența dintre nota inițială și nota
acordată în urma reevaluării este de cel puțin 1 punct, contestația este acceptată;
f)în cazul acceptării contestației, directorul anulează nota obținută în urma evaluării inițiale;
directorul trece nota acordată în urma contestației, autentifică schimbarea prin semnătură și
aplică ștampila școlii;
g)calificativul sau nota obținută în urma contestației rămâne definitiv/definitivă.
h)în situația în care în școală nu există alți învățători/institutori/profesori pentru învățământul
primar sau profesori de specialitate care să nu predea la clasa respectivă, pot fi desemnați, de
către inspectoratul școlar, cadre didactice din învățământul prîmar sau profesori de
specialitate din alte unități de învățământ.

Drepturi de asociere și de exprimare
Art.134

(1)Elevii beneficiază de următoarele drepturi de asociere:
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a)dreptul de a forma, adera și participa la grupuri, organizații, structuri sau mişcări care
promovează interesele elevilor, inclusiv la grupuri și organizații non-formale, economice,
sociale, recreaționale, culturale sau altele asemenea, în condițiile legii;
b)dreptul la protest, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, fără perturbarea orelor de
curs;
c)dreptul la reuniune, în afara orarului zilnic; activitățile pot fi organizate în școală, la cererea
grupului de inițiativă, numai cu aprobarea consiliului de administrație; exercitarea dreptului
la reuniune nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege și care sunt
necesare într-o societate democratică, în interesul siguranței naționale, al ordinii publice,
pentru a proteja sănătatea și moralitatea publică sau drepturile și libertățile altora;
d)dreptul de a participa la ședințele Consiliului Elevilor, în condițiile prevăzute de prezentul
regulament;
e)dreptul de a fi ales și de a alege reprezentanți, fără nicio limitare sau influențare din partea
personalului didactic sau didactic auxiliar;
f)dreptul de a publica reviste, ziare, broșuri și alte materiale informative, precum și de a le
distribui elevilor din școală, fără obligația școlii de a publica materialele; este interzisă
publicarea și distribuirea de materiale care aduc atingere securității naționale, ordinii publice,
drepturilor și libertăților cetățenești, constituie atacuri xenofobe, denigratoare sau
discriminatorii.

Alte drepturi
Art.135

Elevii beneficiază și de următoarele drepturi:
a)dreptul de a beneficia în mod gratuit de acte și de documente de studii, în condițiile legii;
școala va emite documentele solicitate, conform legii;
b)dreptul de răspuns la solicitările pentru informații de interes public;
c)dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise și semnate, în condițiile legii;
d)dreptul de a beneficia de un „Ghid al elevului”, conform legii;
e)dreptul de a avea profesori repartizați la clasă în mod nediscriminatoriu.

Capitolul V: Recompensarea elevilor
Art.136

(l)Elevii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară vor primi
următoarele recompense:
a)evidențiere în fața clasei și/sau în fața colegilor din școală sau în fața consiliului profesoral;
b)comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, tutorelui sau susținătorului legal, cu
mențiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidențiat;
c)burse de merit, de studiu și de performanță sau alte recompense materiale acordate de stat,
de agenți economici sau de sponsori, conform prevederilor în vigoare;
d)premii, diplome, medalii;
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e)recomandare pentru a beneficia, cu prioritate, de excursii sau tabere de profil din țară și din
străinătate;
f)premiul de onoare al școlii;
(2)Performanța elevilor la concursuri, olimpiadele pe discipline, la olimpiadele
inter/transdisciplinare, la olimpiadele de creație tehnico-științifică și artistică și la olimpiadele
sportive se recompensează financiar, în conformitate cu prevederile stabilite de Ministerul
Educației;
(3)La sfârşitul anului școlar, elevii vor fi premiați pentru activitatea desfășurată, cu diplome
sau medalii, iar acordarea premiilor se face la școlii, la propunerea învățătorului /
/profesorului pentru învățământul primar / profesorului diriginte, a consiliului clasei, a
directorului școlii sau a Consiliului Școlar al Elevilor.
(4)Diplomele sau medaliile se vor acorda:
a)pentru rezultate deosebite la învățătură, sau pe discipline de studiu, potrivit consiliului
profesoral al școlii; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat;
b)pentru alte tipuri de performanțe: pentru purtare, pentru alte tipuri de activități sau
preocupări care merită să fie apreciate.

Art.137
(1)Elevii pot obține premii dacă:
a)au obținut primele medii generale pe clasă și acestea nu au valori mai mici de 9.00; pentru
următoarele medii se pot acorda mențiuni pâna la media 8:50;
b)s-au distins la una sau la mai multe discipline de studiu;
c)au obținut performanțe la concursuri, festivaluri, expoziții și la alte activități extrașcolare
desfășurate la nivel local, județean, național sau internațional;
d)s-au remarcat prin fapte de înaltă ținută morală și civică;
e)au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvență pe parcursul anului școlar.

Capitolul VI: Îndatoririle și obligațiile elevilor
Art.138

Elevii au următoarele îndatoriri:
a)de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi
competențele și de a-și însuși cunoștințele prevăzute de programele școlare;
b)de a respecta regulamentele și deciziile școlii;
c)de a avea un comportament civilizat și de a se prezenta la școală în ținuta vestimentară
recomandată de școală și să poarte elementul de identificare al școlii; ținuta vestimentară sau
lipsa elementului de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului în
perimetrul școlii;
d)de a respecta drepturile de autor și de a recunoaşte apartenența informațiilor prezentate în
lucrările elaborate;
e)de a elabora și susține lucrări la nivel de disciplină originale;
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f)de a sesiza autoritățile competente orice ilegalități în desfășurarea procesului de învățământ
și a activităților conexe acestuia, în condițiile legii;
g)de a sesiza reprezentanții școlii cu privire la orice situație care ar pune în pericol siguranța
elevilor și a cadrelor didactice;
h)de a utiliza în mod corespunzător, conform destinației stabilite, toate facilitățile școlare la
care au acces;
i)de a respecta curățenia, liniştea și ordinea în perimetrul școlar;
j)de a păstra integritatea și buna funcționare a bazei materiale puse la dispoziția lor de către
școală;
k)de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziția lor
de către școală, în urma constatării culpei individuale;
1) de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi și de a-1 prezenta cadrelor didactice pentru
trecerea notelor obținute în urma evaluărilor precum și părinților, tutorilor sau susținătorilor
legali pentru luare la cunoștință în legătură cu situația școlară;
m)de a utiliza manualele școlare primite gratuit și de a le restitui în stare bună, la sfârşitul
anului școlar;
n)de a manifesta înțelegere, toleranță și respect față de întreaga comunitate școlară: elevi și
personalul școlii;
o)de a cunoaşte și respecta prevederile Statutului Elevului și ale Regulamentului de
organizare și funcționare al școlii, în funcție de nivelul de înțelegere și de particularitățile de
vârstă și individuale ale acestora;
p)de a ocupa locurile stabilite în timpul deplasării cu microbuzul școlar, de a avea un
comportament și un limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijlocul de transport și de a
respecta regulile de circulație;
q)de a cunoaşte și de a respecta, în funcție de nivelul de înțelegere și de particularitățile de
vârstă și individuale ale acestora, normele de securitate și sănătate în muncă, normele de
prevenire și de stingere a incendiilor, normele de protecție civilă, precum și normele de
protecție a mediului.
r)de a anunța, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul
părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical și, în funcție
de recomandările medicului, mai ales în cazul unei afecțiuni contagioase, să nu pună în
pericol sănătatea colegilor sau a personalului din școală.

Interdicții
Art.139

(1)Elevilor le este interzis:
a)să distrugă, modifice sau completeze documentele școlare, precum cataloage, foi matricole,
carnete de elev și orice alte documente din aceeaşi categorie sau să deterioreze bunurile din
patrimoniul școlii;
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b)să introducă și să difuzeze, în școală, materiale care, prin conținutul lor, atentează la
independența, suveranitatea, unitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența,
intoleranța sau care lezează imaginea publică a unei persoane;
c)să blocheze căile de acces în spațiile școlii;
d)să dețină sau să consume, droguri, băuturi alcoolice sau alte substanțe interzise, țigări,
substanțe etnobotanice și să participe la jocuri de noroc;
e)să introducă și/sau să facă uz în perimetrul școlii de orice tipuri de arme sau alte produse
pirotehnice, precum muniție, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene,
paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică
a elevilor și a personalului școlii;
f)să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic
în incinta școlii;
g)să utilizeze telefoanele mobile pe parcursul programului școlar din orar, al examenelor și al
concursurilor; prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor
mobile în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situația folosirii lor în
procesul educativ sau în situații de urgență;
h)să lanseze anunțuri false către serviciile de urgență;
i)să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, și să manifeste
violență în limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul școlii;
j)să provoace, să instige și să participe la acte de violență în școală și în afara ei;
1)să părăsească perimetrul școlii în timpul programului școlar, cu excepția situațiilor
prevăzute de prezentul regulament;
1)să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul școlii;
m)să invite / faciliteze intrarea în școală a persoanelor străine, fără acordul conducerii școlii
și al diriginților.

Capitolul VII: Sancționarea elevilor
Art.140

(l)Elevii care săvârșesc fapte prin care se încalcă dispozițiile legale în vigoare, inclusiv
regulamentele școlare, vor fi sancționați în funcție de gravitatea acestora conform
prevederilor prezentului regulament.
(2)Pentru a putea fi sancționați, faptele trebuie să se petreacă în școlii sau în cadrul
activităților extrașcolare; pentru faptele petrecute în afara perimetrului școlii sau în afara
activităților extrașcolare organizate de școală, elevii răspund conform legislației în vigoare.
(3)Elevii au dreptul la apărare, conform legii.

Art.141
(1)Sancțiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:
a)observație individuală;
b)mustrare scrisă;
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c)retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale;
d)mutarea disciplinară la o clasă paralelă din școală;
(2)Toate sancțiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât și părinților,
tutorilor sau susținătorilor legali.
(3)Sancțiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz.
(4)Sancționarea elevilor sub forma mustrării în fața colectivului clasei sau al școlii este
interzisă în orice context.
(7)Violența fizică sub orice formă se sancționează conform dispozițiilor legale în vigoare.
(8)Elevii nu pot fi supuși unor sancțiuni colective.

Art.142
(1)Observația individuală constă în atenționarea elevului cu privire la încălcarea
regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate.
(2)Observația individuală trebuie însoțită de consilierea acestuia, care să urmărească
remedierea comportamentului.
(3)Sancțiunea se aplică de către profesorul diriginte, învățătorul / profesorul pentru
învățământul primar sau de către directorul școlii.

Art.143
(1)Mustrarea scrisă constă în atenționarea elevului, în scris, de către profesorul pentru
învățământul primar sau profesorul diriginte, cu menționarea faptelor care au determinat
sancțiunea.
(2)Sancțiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au
petrecut faptele susceptibile de sancțiune, spre validare.
(3)Sancțiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului clasei și într-un
raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către învățătorul / profesorul pentru
învățământul primar sau profesorul diriginte, la sfârșitul anului școlar.
(4)Documentul conținând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui / tutorelui /
susținătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situația în care acest lucru nu este
posibil, prin poștă, cu confirmare de primire.
(5)Sancțiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.
(6)Sancțiunea poate fi însoțită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea
calificativului, în învățământul primar.

Art.144
(1)Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea
consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral.
(2)Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea
calificativului, în învățământul primar, aprobată de consiliul profesoral al școlii.

Art.145
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(1)Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi școală, se consemnează într-un
document care se înmânează de către învățător / profesorul pentru învățământul primar /
profesorul diriginte /director, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al
elevului minor;
(2)Sancțiunea se consemnează în catalogul clasei și în registrul matricol.
(3)Sancțiunea, însoțită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la
propunerea consiliului clasei.

Sancțiuni privind nefrecventarea orelor de curs
Art.146

(1)Pentru toți elevii din școală, la fiecare 10 absențe nemotivate din totalul orelor de studiu
sau la 10% absențe nejustificate din numărul de ore la o disciplină, va fi scăzută nota la
purtare cu câte un punct.

Pagube patrimoniale
Art.147

(1)Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unității de
învățământ sunt obligați să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul
Civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparațiilor sau, după caz, să restituie
bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase.
(2)În cazul distrugerii sau deteriorării manualelor școlare primite gratuit, elevii vinovați
înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de
studiu și tipului de manual deteriorat; în caz contrar, elevii vor achita contravaloarea
manualelor respective; elevii nu pot fi sancționați cu scăderea notei la purtare pentru
distrugerea sau deteriorarea manualelor școlare.

Capitolul VIII: Contestarea și anularea sancțiunilor
Contestarea sancțiunilor

Art.148
(1)Contestarea sancțiunilor ce pot fi aplicate elevilor, se adresează, de către elev sau, după
caz, de către părintele/tutore1e/susținătorul legal al elevului, Consiliului de Administrație al
școlii în termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancțiunii.
(2)Contestația se soluționează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul
școlii.
(3)Hotărârea Consiliului de Administrație nu este definitivă și poate fi atacată ulterior la
instanța de contencios administrativ din circumscripția școlii, conform legii.

Anularea sancțiunii
Art.149

(1)După opt săptămâni sau la încheierea anului școlar, consiliul se reîntrunește.
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(2)Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancțiune dă dovadă de un comportament fără abateri pe
o perioadă de cel puțin 8 săptămâni de școală, până la încheierea anului școlar, prevederea
privind scăderea notei la purtare, asociată sancțiunii, poate fi anulată.
(3)Anularea, scăderii notei la purtare se aprobă de către entitatea care a aplicat sancțiunea.

Capitolul IX:
Reprezentarea elevilor.Moduri de asociere în vederea reprezentării

Art.150
(1)În vederea reprezentării drepturilor și intereselor elevilor, aceştia se pot asocia în:
a)consiliul elevilor;
b)cercuri sau cluburi ale elevilor, etc. cu aprobarea consiliului de administrație al școlii.

Moduri de reprezentare
Art.151

(1)Interesele și drepturile elevilor sunt reprezentate și apărate prin:
a)participarea reprezentanților elevilor în organismele, foruri, consilii, comisii și alte
organisme și structuri asociative care au impact asupra sistemului educațional;
b)participarea reprezentantului elevilor în Consiliul de Administrație al școlii, conform legii;
c)depunerea de memorandumuri, petiții, plângeri, solicitări sau altele asemenea, după caz;
d)alte modalități de exprimare a doleanțelor, drepturilor și poziției reprezentanților elevilor,
cu respectarea normelor legale în vigoare.

Elevii reprezentanți
Art.152

(1)Se consideră reprezentanți ai elevilor următorii:
a)preşedintele și vicepreședinții Consiliului Școlar al Elevilor;
b)reprezentantul elevilor în Consiliul de Administrație;
c)reprezentanții elevilor în comisiile școlii, inspectoratelor școlare, autorităților locale sau
centrale.

Alegerea sau desemnarea reprezentanților
Art.153

(1)Fiecare elev are dreptul de a alege și de a fi ales ca reprezentant al elevilor din școală.
(2)Este interzisă limitarea sau restrângerea dreptului de a alege sau de a fi ales, indiferent de
rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, statut socio-economic, convingeri sociale sau politice,
sex, orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, boală, apartenență la uri grup defavorizat, medie
generală, medie la purtare, situație școlară precum și orice alt criteriu discriminatoriu.
(3)Cadrelor didactice sau personalului didactic auxiliar din școală le este interzis să
influențeze procedurile de alegere a elevilor reprezentanți, indiferent de nivelul de
reprezentare.

Drepturile elevilor reprezentanți
Art.154
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(1)Elevii reprezentanți au următoarele drepturi:
a)de a avea acces la activitățile desfășurate de către organismele în cadrul cărora este
reprezentant și informațiile ce vizează activitatea acestora, în condițiile legii;
b)de a folosi baza materială a școlii, în conformitate cu îndatoririle ce îi revin din calitatea de
reprezentant;
c)de a li se reprograma evaluările periodice, dacă acestea s-au suprapus peste activitățile
aferente calității de elev reprezentant;
d)de a i se motiva absențele în baza unor documente justificative, care atestă prezența
elevului reprezentant la activitățile derulate prin prisma calității și care sunt semnate de
preşedintele/directorul comisiei/structurii la care elevul reprezentant a participat.

Îndatoririle elevilor reprezentanți
Art.155

(1)Elevii reprezentanți au următoarele îndatoriri:
a)de a respecta prevederile cuprinse în prezentul regulament;
b)de a reprezenta interesele elevilor, fără a fi influențați;
c)de a reprezenta interesele tuturor elevilor, indiferent de naționalitate, sex, religie, și alte
criterii discriminatorii;
d)de a informa elevii cu privire la activitățile întreprinse și deciziile luate și de a asigura
diseminarea informațiilor în timp util;
e)de a participa la activitățile care decurg din poziția pe care o dețin, conform prevederilor
legale;
f)de a răspunde oricărui elev pe care îl reprezintă atunci când îi este semnalată o problemă
care ține de atribuțiile ce îi revin din calitatea de elev reprezentat;
g)de a păstra periodic dialogul cu elevii pe care îi reprezintă prin publicarea datelor de
contact pe site-ul școlii sau pe diverse panouri de afișaj din școală;
h)de a fi informați periodic referitor 1a subiectele relevante care sunt în dezbatere, publicarea
deciziilor care privesc elevii, precum și alte informații de interes.

Capitolul X: Asocierea elevilor
Drepturi ale formelor de asociere ale elevilor

Art.156
(1)Fiecare clasă își va alege reprezentantul în consiliul școlar al elevilor, o dată pe an, la
începutul primului modul.
(2)Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului lor.
(3)Profesorii nu au drept de vot și nici nu le este permisă influențarea deciziei elevilor.
(4)Consiliul școlar al elevilor este format din reprezentanții elevilor din fiecare clasă.

Mod de organizare
Art.157
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(1)Consiliul Școlar al Elevilor este structură consultativă și reprezintă interesele elevilor din
școală.
(2)Prin Consiliul Școlar al Elevilor, elevii își exprimă opinia în legătură cu problemele care îi
afectează în mod direct.
(3)Consiliul Școlar al Elevilor funcționează în baza unui regulament propriu.
(4)Consiliul profesoral al școlii desemnează un cadru didactic care va asigura o comunicare
eficientă între corpul profesoral și consiliul elevilor; acesta nu se va implica în luarea
deciziilor Consiliului Școlar a1 Elevilor.
(5)Conducerea școlii sprijină activitatea Consiliului Școlar al Elevilor, prin punerea la
dispoziție a logisticii necesare desfășurării activității acestuia și a unui spațiu pentru
întrunirea Biroului Executiv și a Adunării Generale a Consiliu Școlar al Elevilor; fondurile
aferente desfășurării activităților specifice se asigură din finanțarea suplimentară, fără a afecta
derularea activităților educaționale.

Atribuțiile Consiliului Școlar al Elevilor
Art.158

(1)Consiliul elevilor are următoarele atribuții:
a)reprezintă interesele elevilor și transmite Consiliului de Administrație, directorului și
consiliului profesoral punctul de vedere a1 elevilor referitor la problemele de interes pentru
aceştia;
b)apără drepturile elevilor 1a nivelul școlii și sesizează încălcarea lor;
c)se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, informând conducerea
școlii despre acestea și propunând soluții;
d)sprijină comunicarea între elevi și cadre didactice;
e)dezbate propunerile elevilor din școală și elaborează proiecte;
f)poate iniția activități extrașcolare, evenimente culturale, concursuri, excursii etc;
g)poate organiza acțiuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale / provenind
din medii dezavantajate, pe probleme de mediu și altele asemenea;
h)poate sprijini proiectele și programele educative în care este implicată școala;
i)propune modalități pentru a motiva elevii să se implice în activități extrașcolare;
j)dezbate proiectul Regulamentului de organizare și funcționare al școlii;
k)organizează alegeri pentru funcțiile de preşedinte, vicepreședinte, secretar, la termen sau în
cazul în care posturile sunt vacante;
1)desemnează un membru observator pentru Consiliul de Administrație, conform  legii;
m)deleagă reprezentanți, prin decizia preşedintelui Consiliului Școlar al Elevilor, în Comisia
de Evaluare și Asigurare a Calității, Comisia de Prevenire și Combatere a Violenței și orice
altă comisie din care reprezentanții elevilor fac parte, conform legii;
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(2)Consiliul Școlar a1 Elevilor va completa o secțiune din raportul activităților educative
extrașcolare la nivelul școlii, în care va preciza opinia elevilor față de activitățile educative
extrașcolare realizate.

Adunarea Generală a Consiliului Școlar al Elevilor
Art.159

(1)Forul decizional al Consiliului Școlar al Elevilor din școală este Adunarea Generală.
(2)Adunarea Generală a Consiliului Școlar al Elevilor din școală este formată din
reprezentanții claselor și se întrunește cel puțin o dată pe lună.
(3)Consiliul elevilor din școală are următoarea structură:
a)Preşedinte;
b)doi vicepreședinți: unul pentru învățământul primar și unul pentru învățământul gimnazial;
c)Secretar;
d)Membri: reprezentanții claselor.
(4)Preşedintele, vicepreședinții și secretarul formează Biroul Executiv.

Preşedintele Consiliului Școlar al Elevilor
Art.160

(1)Elevii din școală aleg prin vot universal, secret și liber exprimat Biroul Executiv al
Consiliului Școlar al Elevilor.
(2)Biroul Executiv este ales dintre elevii claselor a VII-a — a VIII-a.
(3)Preşedintele Consiliului Școlar al Elevilor participă, cu statut de observator, la ședințele
Consiliului de Administrație al școlii, la care se discută aspecte privind elevii, la invitația
scrisă a directorului.
(4)În funcție de tematica anunțată, preşedintele Consiliului Școlar al Elevilor poate desemna
alt reprezentant al elevilor ca participant la anumite ședințe ale Consiliului de Administrație.
(5)Preşedintele Consiliului Școlar al Elevilor, activează în Comisia de Evaluare și Asigurare a
Calității.

Art.161
(1)Preşedintele Consiliului Școlar al Elevilor din școală are următoarele atribuții:
a)colaborează cu responsabilii departamentelor Consiliului Școlar al Elevilor;
b)conduce întrunirile Consiliului Școlar al Elevilor din școală;
c)este purtătorul de cuvânt a1 Consiliului Școlar al Elevilor din școală;
d)asigură desfășurarea discuțiilor într-un spirit de corectitudine, precum și respectarea ordinii
și a libertății de exprimare;
e)propune excluderea unui membru, în cadrul Biroului Executiv și a Adunării Generale, dacă
acesta nu își respectă atribuțiile sau nu respectă regulamentul de funcționare al consiliului;
(2)Mandatul preşedintelui Consiliului Școlar a1 Elevilor este de 2 ani.
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(3)După un an de mandat, preşedintele își prezintă raportul de activitate în cadrul Adunării
Generale.
(4)Dacă raportul de activitate este respins cu votul majorității absolute, preşedintele este
demis din funcție.

Vicepreședintele Consiliului Școlar al Elevilor
Art.161

(l)Vicepreședintele Consiliului Școlar al Elevilor are următoarele atribuții:
a)monitorizează activitatea departamentelor;
b)preia atribuțiile și responsabilitățile preşedintelui în absența acestuia, prin delegație;
c)elaborează programul de activități a1 consiliului;
(2)Mandatul vicepreședintelui Consiliului Școlar al Elevilor este de 2 ani.
(3)După un an de mandat, vicepreședintele își prezintă raportul de activitate în cadrul
Adunării Generale.
(4)Dacă raportul de activitate este respins cu votul majorității absolute, vicepreședintele este
demis din funcție.

Secretarul Consiliului Școlar al Elevilor
Art.162

(1)Secretarul Consiliului Școlar al Elevilor are următoarele atribuții:
a)întocmește procesul-verbal al întrunirilor Consiliului Școlar a1 Elevilor;
b)notează toate propunerile avansate de Consiliului Școlar al Elevilor;
(2)Mandatul secretarului Consiliului elevilor este de 2 ani.
(3)După un an de mandat, secretarul își prezintă raportul de activitate în cadrul Adunării
Generale.
(4)Dacă raportul de activitate este respins cu votul majorității absolute, secretarul este demis
din funcție.

Întrunirile Consiliului Școlar al Elevilor
Art.163

(1)Întrunirile Consiliului Școlar al Elevilor se vor desfășura de câte ori este cazul, fiind
prezidate de preşedinte.

Membrii Consiliului Școlar a1 Elevilor
Art.164

(1)Consiliului Școlar al Elevilor are în componență departamentele prevăzute în propriul
regulament.
(2)Membrii trebuie să respecte regulile adoptate de către Consiliul Școlar al Elevilor și să
asigure aplicarea hotărârilor luate în rândul elevilor.
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(3)Prezența membrilor la activitățile Consiliului Școlar al Elevilor este obligatorie.
(4)Membrii Consiliului Școlar al Elevilor care înregistrează trei absențe nemotivate
consecutive vor fi înlocuiți din funcție.
(5)Membrii Consiliului Școlar al Elevilor au datoria de a prezenta Consiliului de
Administrație, respectiv consiliului profesoral, problemele specifice procesului
instructiv-educativ cu care se confruntă colectivele de elevi.
(4)Tematica discuțiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului
instructiv-educativ, îmbunătățirea condițiilor de studiu ale elevilor și organizarea unor
activități cu caracter extrașcolar de larg interes pentru elevi, activități care sunt, ca
desfășurare, de competența școlii.
(5)Fiecare membru al Consiliului Școlar al Elevilor are dreptul de a vota sau de a se abține de
la vot.
(6)Votul poate fi secret sau deschis.

Capitolul XI: Ținuta elevilor
Art.165

(1)Este recomandată purtarea uniformei școlare.
(2)Este obligatorie purtarea semnului distinctiv al școlii sub orice formă: printat pe material
textil, ecuson sau alte modalități acceptate de școală.
(3)Elevii nu vor purta articole vestimentare indecente, decoltate sau cu spatele gol, pantaloni
scurți, pantaloni tăiați, fuste foarte scurte, maieuri/bluze fără mânecă .
(4)Elevii nu vor avea piercing, nu vor folosi farduri stridente, manichiură extravagantă
(unghiile aplicate/gel considerate prea lungi, culori stridente) şi accesorii care nu se pretează
mediului şcolar (specifice anumitor grupuri sau grupări antisociale, etc).
(5)Elevii trebuie să aibă o ținută curată și decentă specifică mediului școlar.
(6)Învățătorul / profesorul pentru învățământul primar / profesorul diriginte are obligația de a
discuta la clasă cu părinții și elevii ce este specific mediului școlar din unitatea noastră de
învățământ.
(7)Cadrul didactic care în timpul orelor constată la un elev/la mai mulţi elevi o ţinută
neconformă cu prevederile actualului regulament va informa în scris învățătorul / profesorul
pentru învățământul primar / profesorul diriginte al clasei.
(8)Învățătorul / profesorul pentru învățământul primar / profesorul diriginte are obligația de a
înştiinţa în scris familia elevului în termen de 2 zile şi va lua măsurile ce se impun.

Capitolul XII: Obligaţiile elevilor în şcoală
Art.166

(1)Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat, dovedind prin aceasta respect pentru
valorii şcolii în care învaţă.
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(2)Elevii nu au voie să aducă jigniri sau să manifeste agresivitate în limbaj şi în
comportament, evitând atitudinile ostentative şi provocatoare faţă de colegi şi faţă de
personalul angajat al unității de învăţământ.
(3)Elevii care au consultaţii vor intra în sala de clasă numai însoţiţi de cadrul didactic care
realizează consultația / pregătirea suplimentară.
(4)Este interzis oricărui elev să aducă în clasă sau în şcoală persoane străine, să intre în altă
clasă decât cea în care se află înscris, fără ca acest lucru să îi fie solicitat de un angajat al
școlii sau să fie aşteptat de persoane în şcoală sau în curtea şcolii, dacă acestora nu le este
permis accesul în unitatea de învățământ.
(5)Gustarea se serveşte numai în timpul pauzelor, iar hârtiile şi ambalajele resturilor de
mâncare se aruncă în containerele din curte sau în coșurile de gunoi din incinta școlii.
(6)În situații excepționale ce presupun consumul de alimente în timpul orelor, părintele /
elevul are obligația de a solicita acest lucru cadrului didactic la care se desfășoară cursurile /
profesorului diriginte.
(7)Se interzic cu desăvârşire: fumatul, consumul de băuturi alcoolice, droguri, substanţe
psihotrope (etnobotanice) în incinta și perimetrul școlii.
(8)Se interzice furtul şi utilizarea diverselor obiecte fără acordul proprietarului.
(9)Elevii nu au voie să aducă şi să difuzeze în şcoală materiale care prin conţinutul lor cultivă
violenţa şi intoleranţa, discriminarea, rasismul, xenofobia.
(10)Se interzice introducerea în şcoală a materialelor vizuale - auditive cu caracter obscen şi
imoral, precum şi folosirea telefonului mobil pentru aceleaşi scopuri.
(11)Se interzice cu desăvârşire părăsirea curţii şcolii în timpul pauzelor.
(12)La corpul învățământului gimnazial, după terminarea orei de curs elevii vor ieși din clase
în pauză în curtea şcolii, dacă condițiile meteorologice permit acest lucru, unde vor fi
supravegheați de profesori.
(13)Dacă în timpul pauzelor vremea este nefavorabilă, elevii stau pe coridoare, protejând
pereţii acestora şi materialele expuse sau în clase sub supravegherea obligatorie a unui cadru
didactic.
(14)Se va permite accesul elevilor în sala de clasă pe parcursul pauzei doar cu acordul scris al
dirigintelui / profesorului de serviciu, aprobat de director.
(15)După terminarea pauzei, elevii vor intra în școală, deplasându-se pe partea dinspre
geamuri; la urcarea scărilor se va folosi partea balustradei, iar la coborârea scărilor partea
dinspre perete.
(16)La intrarea în sala de clasă, fiecare elev se va așeza în banca lui; nu se vor deplasa inutil
prin clasă sau și nu se vor așeza în/la banca altui coleg.
(17)În eventualitatea în care profesorul întârzie peste 5 minute, responsabilul clasei se va
deplasa la secretariatul unității informând despre acest lucru; secretarul unității va informa
conducerea școlii pentru desemnarea unei persoane care să supravegheze colectivul de elevi.
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(18)Elevii nu au voie să alerge pe holurile şcolii.
(19)Când sună de intrare, elevii intră în şcoală numai sub supravegherea învăţătorului sau a
profesorului.
(20)Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte învăţătorului /
profesorului / directorului școlii ori de câte ori li se solicită; elevul are obligația de a preda
carnetul de elev profesorilor  imediat după primirea unei note, pentru consemnarea acesteia.
(21)Elevii trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în
stare bună la sfârşitul anului şcolar; în cazul distrugerii / deteriorării manualelor şcolare
primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou,
corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat, iar în caz de
imposibilitate, achită contravaloarea acestuia.
(21)Dacă orele de religie sunt la începutul / sfârşitul programului, elevii vor veni / pleca la /
de la şcoală cu o oră mai târziu / devreme faţă de programul zilei numai la solicitarea scrisă a
părintelui.
(22)Este interzisă folosirea de către elevi a toaletelor destinate profesorilor.
(23)Este interzis jocul cu mingea în incinta clădirii şcolii; jocul cu mingea este permis doar
pe terenul de sport (suprafața asfaltată – Corpul din Centru, suprafață cu iarbă Structura
Cornișa și Zencani).
(24)Stricăciunile provocate de elevi în clase, pe coridoare sau în curte vor fi sancţionate, iar
reparaţiile / contravaloarea acestora vor fi suportate de părinţii celor vinovaţi până la sfârșitul
anului școlar.; în situația în care nu se poate stabili vinovatul atunci contravaloarea este
împărțită în mod egal între cei implicați; dacă vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea
materială este colectivă (a clasei).
(25)Se interzice părăsirea şcolii în timpul orelor de curs. Dacă, în cazuri excepţionale (boală,
participarea la o competiţie organizată de şcoală, etc) elevul trebuie să părăsească şcoala, el
este obligat să solicite permisiunea profesorului / învăţătorului care predă la ora respectivă,
care îl poate învoi pe propria răspundere pe baza unui bilet de învoire, și va consemna
absenţa în catalog;; profesorul diriginte / învăţătorul / profesorul pentru învățământul primar
va motiva absenţa numai după ce va lua legătura cu familia elevului, iar biletul de învoire
este contrasemnat de părintele / tutorele   /reprezentantul legal al elevului.
(26)Dacă o clasă părăseşte şcoala înaintea terminării programului fără aprobarea conducerii
şcolii, toţi elevii clasei primesc absenţă nemotivată la ora la care au lipsit.
(27)Elevul este obligat să păstreze curăţenia clasei, a curţii, a coridoarelor, a grupurilor
sanitare.
(28)Este interzis să se scrie pe bănci, pe uşi, pe pereți și mobilierul şcolii.
(29)Se interzice introducerea zăpezii în incinta şcolii, aruncarea cu bulgări pe pereții
instituției sau clădirilor de lângă școală, „spălarea cu zăpadă a fetelor/băieților” sau alte jocuri
care pot produce accidentări sau lezări ale personalității și integrității elevilor.
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(30)Este interzisă folosirea obiectelor de orice fel care pot cauza accidente sau a tipurilor de
jocuri care pot fi periculoase.

Utilizarea telefoanelor mobile
Art.167

(1)Elevul care deține asupra lui un telefon mobil, îl va ține închis în întregul perimetru al
școlii.
(2)Este permisă utilizarea telefonului mobil în cazuri obiective și de urgență doar cu acordul
personalului angajat al școlii.
(3)Utilizarea telefonului mobil la ore este permisă doar la solicitarea cadrului didactic care
conduce ora și doar în scop pedagogic și îndrumat de cadrul didactic.
(4)Telefoanele mobile ale elevilor vor fi depozitate pe toată durata cursurilor într-un spațiu
stabilit de comun acord cu învățătoarea/profesorul diriginte al clasei. Telefoanele sunt închise
înainte de depozitarea acestora.
(5)Este interzisă realizarea de fotografii sau înregistrări în perimetrul școlii, în școală și la
ore, fără permisiunea conducerii școlii.

Obligaţiile elevilor în timpul orelor
Art.168

(1)Elevii au obligația de a păstra pe toată durata desfășurării orelor un cadru academic,
specific mediului educațional.
(2)Când este solicitat, elevul este obligat să prezinte învăţătorului / profesorului caietul de
lucru şi carnetul de elev.
(3)Toţi elevii clasei ascultă cu atenţie răspunsurile colegilor şi nu intervin decât cu
permisiunea învăţătorului/profesorului.
(4)Şoptitul cu scopul de a ajuta un/o elev/ă ascultat/ă este cu desăvârşire interzis.
(5)Copiatul/tentativa de a copia se pedepsesc cu nota 1 (unu) și cu scăderea unui punct la
purtare.
(6)În timpul lecţiilor, elevii trebuie să asculte cu atenţie explicaţiile
învăţătorului/profesorului, să ia notiţe şi să nu aibă preocupări sau manifestări de natură să
perturbe buna desfăşurare a lecţiei.
(7)Este interzis mestecatul gumei în timpul orelor.
(8)Nu se aruncă nici un fel de obiect pe geamuri, nu se lasă murdărie în bănci, nu se stoarce
buretele de la tablă pe parchet, nu se aruncă apa folosită la ora de desen prin clasă sau pe
holuri.
(9)La intrarea profesorului la oră, elevii se ridică din bancă (prin excepţie, elevii cu diverse
forme de handicap) şi răspund la salutul profesorului.
(10)La sfârşitul orei, elevii îşi vor aşeza lucrurile în bancă, se vor ridica (prin excepţie, elevii
cu diverse forme de handicap), pentru a saluta învăţătorul/profesorul, apoi, cu permisiunea
acestuia, vor ieşi în pauză.
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(11)Se interzice tuturor preşcolarilor/elevilor să se apropie, să manipuleze sau să folosească
instalaţiile electrice, aparate şi materiale de laborator, instalaţii de apă, aparatură sportivă, în
absenţa cadrelor didactice.
(12)Elevii au obligația de a avea la ore manualul, caietul/caietele și instrumentele de lucru
specifice fiecărei discipline. La orele de sport echipamentul sportiv este obligatoriu.
(13)Elevii au obligația de a sta așezați în bănci, pe parcursul activității didactice, exceptând
situația când este solicitat de cadrul didactic pentru efectuarea anumitor sarcini.

Capitolul XIII: Responsabilități ale elevilor
Art.169

(1)Elevul de serviciu în clasă:
a)se identifică prin purtarea unui ecuson ”Elev de serviciu”;
b)se prezintă cu 10 minute înainte de începerea cursurilor şi părăseşte ultimul clasa, asigurând
lăsarea acesteia în condiţii de ordine.
c)controlează la începutul și sfârșitul programului zilnic starea bunurilor care aparţin clasei şi
sesizează învățătoarea/dirigintele/profesorul de serviciu despre neregulile constatate;
d)urmărește prezenţa elevilor pe întreaga durată a cursurilor şi comunică profesorilor, la
începutul fiecărei ore, lista elevilor absenţi în ordine alfabetică;
e)asigură cretă/marker şi buretele pentru tablă, întreţinând curăţenia tablei;
f)supraveghează păstrarea curăţeniei în clasă și atenționează colegii dacă este cazul;
g)verifică împreună cu şeful clasei dacă uşa clasei a fost încuiată atunci când elevii se
deplasează la sala de sport;
h)răspunde de utilizarea raţională a energiei electrice în clasă;
i)la cerere, ajută profesorii clasei să aducă la ore materialul didactic necesar.

Art.170
(1)Pentru asigurarea unui climat de ordine şi disciplină la nivelul fiecărei clase, păstrarea
integrităţii bunurilor din dotare şi realizarea legăturii dintre colectivul de elevi, diriginte,
profesori și conducerea unităţii şcolare, se instituie funcţia de responsabil al clasei şi cea de
locţiitor al responsabilului clasei.
(2)Responsabilul clasei este numit de dirigintele clasei în urma consultării colectivului de
elevi; în absenţa responsabilului  clasei, dirigintele numeşte operativ un înlocuitor al acestuia.
(3)Atribuţiile responsabilului clasei sunt:
a)veghează asupra păstrării ordinii în clasă;
b)atrage atenţia elevilor care au un comportament necuviincios faţă de colegi, deteriorează
bunurile din sala de clasă şi aduce la cunoştinţa dirigintelui aceste abateri;
c)informează profesorii clasei, dirigintele sau conducerea şcolii despre doleanţele,
propunerile, iniţiativele sau nemulţumirile colectivului de elevi;
d)coordonează activitatea elevilor de serviciu pe clasă;
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e)păstrează Caietul de observaţii al clasei şi urmăreşte completarea acestuia ori de câte ori
este necesar;
f)este membru în Consiliul clasei;
g)aduce la cunoştinţa colectivului de elevi dispoziţiile/noutățile conducerii şcolii sau ale
dirigintelui/cadrelor didactice.

Capitolul XIV: Recompense acordate elevilor
Art.171

(1)Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting
prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:
a)evidenţiere, de către profesor/director, 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 sau recompense materiale acordate de stat, de agenţi economici sau de
sponsori;
e)premii, diplome, medalii;
f)recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din ţară şi din
străinătate;
g)premiul de onoare al școlii.

Capitolul XV: Sancţiuni aplicabile elevilor
Art.172

(1)Toate sancțiunile aplicate elevilor se comunică individual în scris (online/letric), atât
elevilor cât și părinților, tutorilor sau susținătorilor legali. Sancțiunea se aplică din momentul
comunicării acesteia sau ulterior, după caz.
(2)Elevii care săvârşesc fapte care aduc atingere regulamentului şcolar vor fi sancţionaţi la
propunerea Comisiei de disciplină din şcoală, dacă faptele s-au petrecut în perimetrul şcolii
sau în cadrul activităţilor extraşcolare organizate de şcoală.

Observația individuală
Art.173

(1)Observația individuală se aplică elevilor de către învăţători/diriginţi/director şi se
consemnează în caietul dirigintelui;
(2)Observația individuală se va realiza sub forma unui avertisment scris de învățător/diriginte
și semnat de luare la cunoștință de către elev/ă;
(3)Avertismentul scris va fi înregistrat la secretariatul unității și pus în dosarul dirigintelui;
(4)Sancţiunea cu observație individuală nu atrage alte măsuri disciplinare.

Mustrarea scrisă
Art.174
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(1)Mustrarea scrisă constă în atenționarea elevului, în scris, de către profesorul pentru
învățământul primar sau profesorul diriginte, cu menționarea faptelor care au determinat
sancțiunea.
(2)Sancțiunea cu mustrare scrisă este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora
căruia s-au petrecut faptele susceptibile de sancțiune, spre validare.
(3)Sancțiunea cu mustrare scrisă se consemnează în Registrul de procese-verbale al
consiliului clasei și într-un Raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către
învățătorul/profesorul pentru învățământul primar sau profesorul diriginte, la sfârșitul anului
școlar.
(4)Documentul scris care cuprinde mustrarea scrisă va fi înmânat elevului și
părinţilor/tutorilor legali sub semnătură sau sub forma unei scrisori recomandate cu
confirmare de primire sau sub formă electronică.
(5)Sancțiunea cu mustrare scrisă se consemnează în catalogul clasei, precizându-se numărul
de înregistrare al documentului.
(6)Sancțiunea cu mustrare scrisă poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de
diminuarea calificativului, în învățământul primar.

Retragerea temporară sau definitivă a bursei (unde este cazul)
Art.175

(1)Retragerea temporară sau definitivă a bursei (unde este cazul):
a)se aplică de către director, la propunerea consiliului clasei aprobată prin hotărârea
consiliului profesoral;
b)ancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului,
în învățământul primar, aprobată de consiliul profesoral;

Art.176
(1)Mutarea disciplinară într-o altă clasă paralelă (dacă este posibil):
a)se realizează în condițiile în care este posibil, dacă elevul/a comite în mod repetat 3 abateri
disciplinare grave, sancționate cu mustrare scrisă;
b)măsura va fi însoțită de consilierea psihopedagogică a elevului de către profesorul
psihopedagog al școlii, cu acordul părintelui.
(2)Abaterile disciplinare grave pot fi considerate următoarele:
a)ieșirea de la ore fără acordul profesorului;
b)realizarea de filmări/înregistrări/fotografii în incinta unității de învățământ fără acordul
cadrelor didactice;
c)postarea filmărilor / înregistrărilor / fotografiilor realizate fără acordul conducerii școlii în
perimetrul școlii; pe diferite site-uri de socializare;acte de violență fizică sau verbală, alte
abateri constatate de comisia de disciplină/personalul angajat al Școlii.

69



(3)Mutarea disciplinară la o clasă paralelă se consemnează într-un document care se
înmânează de către învățător/diriginte/director, sub semnătura părintelui, tutorelui sau
susținătorului legal al elevului.
(4)Sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei, în termen de 30 zile de la
aplicarea ei..
(5)Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor, în catalogul clasei şi în
registrul matricol.
(6)Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare.
(7)Mutarea disciplinară la o clasă paralelă se realizează pentru o perioadă de 5 zile lucrătoare.

Scăderea notei la purtare pentru absențe nemotivate
Art.177

(1)Se scade nota la purtare cu un punct la fiecare 10 absențe nemotivate din totalul orelor de
studiu sau la 10% absențe nemotivate din numărul de ore la o disciplină.

Anularea scăderii notei la purtare
Art.178

(1)După opt săptămâni sau la încheierea unui modul sau a anului școlar, consiliul se
reîntrunește. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancțiune dă dovadă de un comportament fără
abateri pe o perioadă de cel puțin 8 săptămâni de școală, prevederea privind scăderea notei la
purtare, asociată sancțiunii, poate fi anulată.
(2)Anularea scăderii notei la purtare se aprobă de către entitatea care a aplicat sancțiunea.

Contestarea sancțiunilor
Art.179

(1)Contestarea sancțiunilor ce pot fi aplicate elevilor se adresează de către părinte / tutore /
susținător legal al elevului Consiliului de Administrație în termen de 5 zile lucrătoare de la
aplicarea sancțiunii.
(2)Contestația se soluționează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul
unității.
(3)Hotărârea Consiliului de Administrație nu este definitivă și poate fi atacată ulterior la
instanța de contencios administrativ din circumscripția unității de învățământ, conform legii.

Capitolul XVI: Abateri disciplinare sancționate
Art.180

(1)Observație, avertisment și mustrare scrisă individuală pentru:
a)perturbarea orelor de curs;
b)ținută vestimentară sau comportament care încalcă prezentul regulament;
c)manifestări zgomotoase în săli de clasă, holuri, gesturi brutale și distructive.

Art.181
(1)Mustrare scrisă înmânată părinților / tutorilor / reprezentanților legali pentru:
a)folosirea unui limbaj trivial în relațiile cu colegii sau personalul unității;
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b)lovirea şi distrugerea tablelor de scris, mobilierului, aparatelor şi instalaţiilor din săli,
cabinete și laboratoare;
c)fumatul, consumul de băuturi alcoolice sau substanțe etnobotanice (inclusiv cele
asemănătoare ca efect) în incinta și perimetrul şcolii.

Art.182
(1)Retragerea temporară a bursei pentru:
a)manifestări agresive față de colegi și/sau cadre didactice;
b)alte acte grave constatate de comisia de disciplină.

Art.183
(1)Pierderea definitivă a bursei pentru:
a)jigniri aduse personalului didactic şi nedidactic;
b)abateri repetate de la disciplina şcolară.

Art.184
(1)Mutarea disciplinară la altă clasă paralelă:
a)practicarea jocurilor de noroc;
b)abateri grave repetate de indisciplină școlară;
c)prezentarea la cursuri sub influenţa băuturilor alcoolice/drogurilor, substanțe interzise,
folosirea tutunului;
d)alte acte grave constatate de comisia de disciplină.

Art.185
(1)Situaţii când elevul primeşte observaţie individuală sau avertisment scris:
a)elevul participă la orele de educație fizică fără echipamentul adecvat;
b)elevul nu arată respect față de conducerea școlii, profesor, personalul auxiliar și nedidactic
sau alte persoane și față de elevi;
c)elevul care aduce prejudicii noțiunilor de prieten, familie, națiune, religie și societate;
d)elevul care murdărește pereții școlii (interiori sau exteriori), udă cu apă pereții, mobilierul
școlii sau colegii se sancționează cu observație individuală și achitarea tuturor daunelor
provocate, după caz, dacă ele există;
e)elevul care nu își respectă colegii (își bate joc de ei, îi deranjează, îi jignește, îi porecleşte
etc);
f)elevul care se constată că nu spune adevărul la solicitarea personalului angajat;
g)elevul care aruncă cu diverse obiecte, punând astfel în pericol integritatea fizică a colegilor
sau a profesorilor;
h)elevul care aleargă prin școală;
i)elevul care aduce în incinta școlii roți – helly – skateboard, trotinete electrice și animale;
j)elevii care nu au relații de bună cuviință și depășesc relația de colegialitate primesc
observație individuală; la a doua abatere, primesc avertisment;
k)elevul care servește mâncare sau băutură de orice tip, mestecă gumă în timpul orelor;
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l)elevul care nu menține curățenia în clasă, pe coridorul școlii, în toalete, în curtea școlii sau
în oricare alt loc în care își desfașoară activitatea;
m)elevul care nu adoptă un comportament decent, folosind expresii și atitudini vulgare în
perimetrul școlii;
n)elevul care utilizează în alte scopuri telefonul mobil și/sau tableta în incinta școlii;
o)elevul care deranjează profesorul și/sau colegii în timpul cursurilor primește observație
individuală; la a doua abatere va fi sancționat cu mustrare scrisă;
p)elevul care nu aduce la cursuri materialele necesare (caiet, manual, bloc de desen, acuarele,
etc) orei respective;
q)elevul care distruge și/sau deterioarează lucrurile personale ale elevilor primește
avertisment și achită integral daunele;
r)calculatorul, laptopul, videoproiectorul, prizele și internetul din școală utilizate doar în
scop personal, fără acordul unui angajat al școlii se pedepseşte prin observaţie individuală; la
a doua abatere se sancționează cu mustrare scrisă;
s)elevul care circulă prin școală în timpul orei de curs fără acordul profesorului de la clasă
sau al administrației.

Art.186
(1)Situaţiile când elevul primeşte mustrare scrisă pot fi:
a)elevul aduce și deține orice fel de arme în incinta școlii (arme albe, baston telescopic, arme
de foc, aparat de șoc etc);
b)elevul aduce la școală și/sau folosește produse toxice și inflamabile, explozibile de orice tip
(chibrituri, brichetă, petarde etc.);
c)elevul trebuie să folosească cu atenție instrumentele de lucru (compas, foarfecă, riglă, ac de
cusut, pensulă etc.) specifice fiecărei ore de curs și numai în timpul acesteia; dacă
nerespectarea regulii nu produce consecințe grave, elevul primește observație individuală, iar
dacă periclitează integritatea corporală a celor din jur, primește mustrare scrisă;
d)elevul care organizează și/sau participă la acțiuni de orice tip, care afectează desfășurarea
activității de învățământ sau care afectează frecvența la cursuri a altor elevi primește mustrare
scrisă.
e)elevul care deține, consumă, comercializează sau cumpără produse din tutun, țigări
electronice, alcool, droguri, etnobotanice sau alte substanțe interzise prin lege;
f)elevul care participă la activități sau întruniri periculoase care nu sunt permise de legislație,
utilizează embleme, afișe, insigne și publicații specifice unor astfel de activități, aduce,
produce sau vizualizează materiale sau publicații cu caracter obscen în incinta școlii;
g)elevul care nu îndeplinește și/sau refuză sarcinile care îi sunt date de către profesor;
h)elevul care aduce amenințări sau injurii în incinta școlii, în mod direct, indirect sau cu
subînțeles, care are atitudine și comportament violent, folosește cuvinte sau desene obscene,
la adresa direcțiunii, profesorilor, elevilor sau personalului auxiliar și personalului nedidactic;
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i)elevul care distruge, modifică sau falsifică documente școlare, precum cataloage, carnete de
elev, foi matricole sau alte documente școlare;
j)elevul care părăsește clasa, perimetrul școlii, grupul de elevi (exemplu: în excursii, ieșiri cu
dirigintele/profesorul) fără permisiune;
k)elevul care lezează imaginea școlii, uniforma școlii și însemnele școlii în orice fel;
l)elevul care sustrage lucruri de la elevi sau profesori.

Art.187
(1)Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unității de
învățământ sunt obligați să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357 si 1374 din
Codul Civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparațiilor sau, după caz, să
restituie bunurile ori să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau
sustrase.
(2)Părinții elevilor vinovați de deteriorarea bunurilor unității de învățământ plătesc toate
lucrările necesare reparațiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor
deteriorate.
(3)În cazul în care vinovatul nu se cunoaste, răspunderea materială devine colectivă, revenind
întregii clase.
(4)În situația în care vinovatul/vinovații refuză plata reparațiilor sau a înlocuirii de bunuri
deteriorate ce aparțin școlii (inclusiv manuale, cărți, etc ce aparțin școlii), instituția nu va
emite documentele școlare necesare înscrierii, transferului sau în alte scopuri solicitate.

Capitolul XVII: Alte precizări
Precizări legate de transferul elevilor

Art.188
(1)Se interzice transferul elevilor dintr-o clasă în alta, în timpul şcolii. În situaţii excepţionale,
probate cu documente, Consiliul de Administraţie aprobă transferul doar în perioada
vacanţelor, fără a se depăşi însă numărul maxim legal de elevi din clasă, cu excepția
prevederilor din  prezentul Regulament.
(2)Elevii care frecventează cursurile altor şcoli şi doresc să se transfere la Şcoala Gimnazială
“Sf. Ilie”, dar nu aparţin circumscripţiei noastre şcolare, vor fi admişi, în limita locurilor
disponibile, cu condiţia să aibă în anul şcolar anterior nota 10, respectiv calificativul FB, la
purtare.
(3)Conducerea unității poate solicita școlii de unde dorește transferul elevul o descriere a
activității și comportamentului elevului, care poate sta la baza acceptării/refuzului
transferului de către Consiliul de Administrație.

Învoirea elevilor
Art.189

(1)Elevul informează profesorul diriginte/profesor de serviciu asupra motivului solicitării
învoirii.
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(2)Profesorul diriginte/profesorul de serviciu informează tutorele/părintele. Părintele va
comunica persoana care va însoți copilul la părăsirea incintei școlii pe durata programului
școlar.
(3)Profesorul diriginte/profesorul de serviciu completează biletul de învoire/trimitere.
(4)Elevul va solicita avizul medical de la medic sau asistent medical, dacă este cazul.
(5)Elevul va prezenta biletul de învoire directorului pentru avizare.
(6)Profesorul diriginte verifica avizele eliberate pe biletul de învoire / trimitere.
(7)Elevul depune biletul de învoire / trimitere completat și avizat la secretariatul unității.
(8)Elevul așteaptă părintele/tutorele/reprezentantul legal sau persoana desemnată de părinte
care îl va însoți și părăsește astfel incinta școlii.
(9)Profesorul diriginte / profesorul de serviciu verifică dacă elevul în cauză părăsește incinta
școlii, după semnarea biletului de către director, în prezența și însoțit de către părintele/
tutorele /adultul desemnat de către părinte.

Protecția împotriva violenței, inclusiv a violenței psihologice -
bullying și cyberbullying

Art.190
(1)Climatul din școală trebuie să fie bazat pe respectarea persoanei, nediscriminare, motivație
pentru învățare și asigurarea stării de bine a tuturor celor implicați.

Art.191
(1)Sunt considerate forme ale bullyingului – violență manifestată în  școală următoarele:
a)excluderi / includeri sociale selective (ex.eliminare dintr-un grup sau includere pe baza unor
criterii stricte și subiective sau contextuale), inclusiv condiționarea socială sau alegerea
selectivă a prietenilor (ex. „dacă vrei sa fii prieten cu mine, nu poți fi prieten și cu X…”);
b)agresiuni fizice – directe (împingere, bătaie, lovire);
c)agresiuni fizice – indirecte (îți ia un lucru de-al tău și ți-l aruncă / murdărește / strică /
distruge)
d)agresiuni sexuale, inclusiv din partea vreunui cadru didactic sau angajat al școlii;
e)excluziune pe considerente rasiale;
f)intimidarea directă (ex. prin amenințări) și generarea fricii;
g)hărțuire prin intermediul tehnologiei – cyberbullying
h)mobbing-ul.
(2)Termenul de mobbing se referă la aceleași activități de bullying, cu mențiunea că sunt
aplicate de grupuri mai mari de copii unui singur copil; mobbingul este mai periculos decât
bullying-ul, pentru că are loc “în haită”.

Art.192
(1)Dacă situaţia sesizată nu a fost identificată ca bullying, dar se constată urmări fizice /
emoţionale asupra preşcolarului / elevului, se anunţă imediat atât părintele / reprezentantul
legal al preşcolarului/elevului victimă, după informarea în prealabil a conducerii școlii.
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(2)După semnalarea situaţiei de violenţă psihologică - bullying, cadrele didactice sunt
integrate în echipa multidisciplinară în procesul de management al cazului, de readaptare
fizică, psihologică şi de reintegrare socială a preşcolarului / elevului victimă, a preşcolarului /
elevului martor, precum şi a preşcolarului / elevului cu comportament agresiv
(3)În situaţia confirmării situaţiei de bullying, rezultatul este comunicat conducerii școlii,
comisiei pentru prevenirea bullying-ului şi părinţilor / reprezentantului legal al preşcolarului
/elevului victimă şi al elevului ce manifestă un comportament agresiv.
(4)Învăţătorul / dirigintele / profesorul are obligaţia de a înştiinţa telefonic sau în scris,
părinţii elevului cu privire la apariția unei situații de bullying sau o abatere comportamentală
în perimetrul şcolii, în timpul activităţii educative, în intervalul 7:30-15:00.
(5)Învăţătorul/dirigintele acordă sprijin elevului aflat în situaţie de risc prin întâlniri discuții
cu părintele/tutorele legal al acestuia (consemnate în procese verbale).
(6)Procesul verbal (copie) este dat Comisiei pentru prevenirea bullying-ului, existentă la
nivelul școlii.
(7)După caz, consilierul şcolar face recomandări pentru evaluări de specialitate:se realizează
consilierea psihologică a victimei și consilierea psihopedagogică a agresorului.
(8)Consilierul școlar/dirigintele/învățătorul realizează consilierea familiei elevului, activităţi
cu grupul/clasa din care face parte elevul aflat în risc.
(9)Învăţătorul/dirigintele/directorul monitorizează comportamentul elevului şi evoluţia
acestuia pe timpul programului şcolar şi în timpul activităţilor extraşcolare. Rezultatul
monitorizării este anunțat Comisiei pentru Prevenirea Bullying-ului.

Art.193
(1)Comisia pentru prevenirea fenomenului de bullying realizează planul operaţional privind
reducerea fenomenului de bullying în mediul şcolar, adaptat condiţiilor şcolii cu planul
comisiei judeţene şi cu planul managerial al directorului şi urmăreşte modalităţile de aplicare
a prevederilor legale, privind creşterea siguranţei la nivelul şcolii.
(2)Comisia elaborează după fiecare modul un raport de activitate privind disciplina elevilor în
cadrul școlii.
(3)Comisia se întruneşte lunar sau de câte ori de câte ori este nevoie sau la solicitarea
cadrelor didactice.

Art.194
(1)Psihologul școlar:
a)consiliază elevii în risc de bullying, la cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal sau a unui
cadrul didactic (învăţător, diriginte sau profesor care predă la clasă);
b)consiliază părinţii elevilor aflați în risc de bullying.

Art.195
1)Profesorul de serviciu monitorizează comportamentul elevilor şi consemnează în condica
de prezenţă toate abaterile elevilor realizate într-o zi.
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Art.196
(1)Elevii:
a)au posibilitatea de a transmite o situație de bullying / cyberbullying prin accesarea linkului
special creat pe site-ul școlii sau în locurile special amenajate din școală sau sălile de clasă
(cutii poștale).
b)au obligația de a informa dirigintele / profesorul de serviciu / orice cadru didactic /
directorul școlii cu privire la observarea unui caz de bullying / cyberbullying sau acte de
violență.

Școală cu toleranță zero la violență
Art.197

(1)În scopul creării unui climat sigur și pozitiv în școală, bazat pe respectarea persoanei,
nediscriminare, se implementează un ,,plan de toleranță zero” care presupune:
a)consilierul școlar, în colaborare cu diriginții claselor și părinții vor desfășura ateliere/sesiuni
de informare/dezbateri cu privire la procedurile de prevenire, identificare, raportare și
intervenție a situațiilor de bullying din spațiul școlar și cyberbullying din spațiul virtual;
b)coordonatorul de proiecte și programe, în colaborare cu diriginții, învățătorii și consilierul
școlar, vor iniția activități de informare și conștientizare asupra fenomenului de bullying
pentru elevi și părinți;
c)diriginții / învățătorii vor aplica imediat procedura de intervenție în situațiile de violență
psihologică, bullying identificate;
d)toate cadrele didactice au obligația să semnaleze imediat dirigintele clasei, în momentul
identificării unei situații de violență psihologică;
e)în cadrul ședințelor cu părinții și a Consiliilor Profesorale se vor introduce sesiuni de
informare / teme asupra problemelor legate de violența psihologică, bullying, în vederea
dobândirii de competențe în identificarea acestora și a capacității de aplicare a unor strategii
educaționale potrivite.

Sigla și semnul distinctiv
Art.198

(1)Sigla școlii cuprinde denumirea Școlii: Școala Gimnazială Sfântu Ilie Toplița și simbolul
Eco - School.
(2)Sigla școlii va fi utilizată în antetul documentelor realizate de către școală.
(3)Semnul distinctiv al școlii este dat de siglă, imprimată sau brodată pe uniforma școlii sau
sub forma unui ecuson utilizat pe articolul vestimentar.
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ANEXE

Anexa 1. Model Cerere de învoire
Școala Gimnazială Sf. Ilie Toplița - HR

Cerere de învoire

Subsemnatul ……………………………………….. părinte/tutore/reprezentant legal
al elevului/ei …………………………………………………… din clasa a ………-a solicit
învoirea:
a. începând cu data de …………………………….. până la data de
……………………………..;
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b. de la ora/orele …………………………...…………………………………… din
data/datele de …………………………………. .

Motivul cererii de învoire este
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Data ………………………..
Semnătura părinte/turore/reprezentant legal
…………………………………………………….

Nume, prenume educator/învățător/profesor diriginte
…………………………………………..
Data primirii solicitării de învoire
……………………………………………………………….
Semnătura educator/învățător/profesor diriginte
……………………………………………….

Avizat,
Director
Prof. Tun Daniel-Liviu

Anexa 2. Solicitare de învoire
Domnule Director,

Subsemnatul/a ………………………………………………………………. elev/ă în
clasa a ……..-a…. solicit învoirea de la ora/orele
………………………………………………………. .

Motivez prezenta solicitare:
……………………………………………………………….. .

Vă rog să informaţi părintele/tutorele/reprezentantul legal
………………………………… la numărul de telefon
…………………………………………. .

Data:                                                  Semnătura elevului
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Subsemnatul/a …………………………………………………………în calitate de
profesor diriginte/profesor de serviciu am informat pe părintele/tutorele/reprezentantul legal
………………………………………. al elevului/a la solicitarea de învoire.

Am/Nu am verificat dacă elevul ce a solicitat învoirea a primit avizul de învoire al
Directorului  şi a părăsit unitatea şcolară îsoţit de părinte/tutore/reprezentant legal.

Observaţii:
……………………………………………………………………………… .

Data:                                                 Semnătura profesorului:

Avizat,
Director
Prof. Tun Daniel-Liviu

Anexa 3.

LISTA SANCŢIUNILOR CARE SE APLICĂ ELEVILOR CE ÎNCALCĂ
PREVEDERILE DIN R.O.F. ŞI R.I.

Nr. crt. ABATERE SANCŢIUNE

1. ABSENŢE NEMOTIVATE 10 - 1p la media la purtare

20 - 2p la media la purtare

40 - 4p la media la purtare
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2.
Ţinută necorespunzătoare

Observaţie individuală

3. Lipsa semnului distinctiv al şcolii Observaţie individuală

4. Violenţă verbală sau psihologică manifestată
faţă de elevi, profesori, personalul şcolii (ton
răstit, atitudine violentă, ameninţare,
înjurături)

-1p

-2p
-3p

Observatie individuala

Mustrare scrisă
Mutare în online

Mutarea disciplinară in altă clasă
cu scăderea notei la purtare cu/

până la 3p

5. Violenţă fizică Mustrare scrisă cu scăderea notei
la purtare cu/până la 5 p

Cazuri grave: Anunţarea Poliţiei

6. Fumatul în incinta sau împrejurimile şcolii Mustrare scrisă
cu scăderea notei la purtare cu 2p

7. Deţinere şi/ sau consum de alcool şi de substanţe
interzise în incinta şi împrejurimile şcolii

Mustrare scrisă
cu scăderea notei la purtare cu 2p
Mutare disciplinara la alta şcoală

Anunţarea poliţiei

8. Neîndeplinirea sarcinilor de elev de serviciu în clasă
Observaţie individuală

9. Distrugere, falsificare documente şcolare (scutiri,
carnet de note, catalog ...)

Scăderea notei la purtare cu/ până
la 3p

Mutare disciplinară în altă clasă

10. Furtul din bunurile şcolii sau din proprietate
individuală

Scăderea notei la purtare cu/ până
la 4p
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11. Distrugerea bunurilor şcolii Înlocuirea obiectului distrus/
plătirea costului aferent

Scăderea notei la purtare 1p-4p
(pentru distrugere intenţionată)

12. Difuzarea/ deţinerea de materiale antinaţionale,
obscene sau care încurajează consumul de droguri,
alcool, tutun

Mustrare scrisă
cu scăderea notei la purtare cu 3p

13. Nedepozitarea telefonului în spațiul special
amenajat. Telefonul nu este închis înainte de
depozitare.

Observație individuală.
Mustrare scrisă cu scăderea notei

la purtare 1p
Obs. câte 1 punct la fiecare

abatere constatată, după aplicarea
mustrării scrise

14. Nu păstrează curăţenia în sălile de clasă,
laboratoare, sala şi terenurile de sport, curtea şcolii
şi împrejurimile acesteia; aruncarea de obiecte pe
geam și escaladarea pereților și geamurilor clădirii
școlii

Observaţie individuală

Mustrare scrisă cu scăderea notei
la purtare 1p

15. Utilizarea telefoanelor mobile în timpul orei /
pauzelor fără permisiunea profesorului, utilizarea
aparatelor audio, camerelor digitale, camere video,
căşti, laptop, smartphone, tablete cu scopul de a
înregistra sau filma neautorizat

Scăderea notei la purtare cu până
la 3p

Mutare disciplinară

16. Înregistrarea sau filmarea unui cadru didactic / elev
din timpul orei de curs, fără acordul acestora și
postarea pe rețele de socializare sau transmiterea pe
grupuri sociale în scop denigrator

Scăderea notei la purtare cu până
la 5 puncte

Mutare disciplinară

17. Introducerea în școală a materialelor cu conținut
politic, pornografic, de instigare la violență

Mustrare scrisă
cu scăderea notei la purtare cu 5p

18. Introducerea în școală/ posesia de arme, cuțite,
obiecte contondente, spray lacrimogen

Mustrare scrisă
cu scăderea notei la purtare cu 5p
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19. Deranjarea în mod repetat a orei Mustrare scrisă cu scăderea notei
la purtare 1p

20. Insultarea verbală a cadrelor didactice sau a
personalului didactic auxiliar

Mustrare scrisă
cu scăderea notei la purtare cu 5p
Mutare disciplinară la altă clasă

Anunţarea poliţiei

21. Refuzul de a intra la ore, nemotivat Mustrare scrisă cu scăderea notei
la purtare 2p

22. Blocarea intrărilor în școală Mustrare scrisă cu scăderea notei
la purtare 2p

23. Părăsirea incintei şcolii în orele de curs/ pauze Absenţe nemotivate
Scăderea notei la purtare cu

1 punct

24. În cazul în care abaterile de mai sus menționate se
repetă în mod voit, Consiliul Profesoral poate
propune alte sancțiuni specifice.
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Anexa 4. Sigla școlii
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