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REGULAMENT DE
ORDINE
INTERIOARĂ
AN ŞCOLAR
2021 - 2022
VARIANTĂ REVIZUITĂ

Dezbătut şi avizat în Consiliul Profesoral în data de

........................
Aprobat în Consiliul de Administraţie în data de
..................

PREZENTARE
Regulamentul fixează standardele de comportare pe care le considerăm adecvate calităţii de
elev şi de cadru didactic al Şcolii Gimnaziale ”Acad. H. Mihăescu”, Udești. Simpla lor
cunoaştere nu este însă suficientă, ci este nevoie de responsabilitate şi respectarea tuturor
normelor, de atitudine pozitivă din partea fiecăruia, de realizarea unui climat de respect, bună
înţelegere şi toleranţă, atât de necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii instructiveducative din şcoală.
Art. 1. Prezentul regulament are la bază:
Regulamentul de organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar
(aprobat prin Ordinul Ministrului Educației Naționale, nr. 5079/31.08.2016), în conformitate cu
Legea Educației Naționale și Statutul Cadrelor Didactice;
Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUGnr. 75/2005 privind asigurarea calității;
Codul muncii, aprobat prin legea nr. 53/24 ianuarie 2003 cu completările ulterioare;
OMECT nr. 1409/29.06.2007 cu privire la Reducerea fenomenului de violență în
unitățile de învățământ preuniversitar;
Statutul elevilor nr. 4742/10.08.2016.
Art. 2. Prezentul regulament are în vedere Legea nr. 35/2007, privind creșterea siguranței în
unitățile de învățământ și art. 2 al Legii 29/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.
35/2007.
Art. 3. Regulamentul intern conține norme de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale
,,Acad. H. Mihăescu ” Udești, com. Udești, jud. Suceava.

CAPITOLUL I
DISPOZIȚI GENERALE

Art. 4. Şcoala Gimnazială ”Acad. H. Mihăescu” Udești, este o unitate cu personalitate juridică,
ordonator secundar de credite şi funcţionează în subordinea Inspectoratului Şcolar Judeţean
Suceava.
Structurile subordonate Școlii Gimnaziale ,,Acad. H. Mihăescu” Udești sunt:
Școala Primară Chilișeni, sat Chilișeni, com. Udești;
Școala Primară Luncușoara, sat Luncușoara, com. Udești;
Școala Gimnazială Poieni, sat Poieni, com. Udești;
Școala Gimnazială Știrbăț, sat Știrbăț, com. Udești;
Școala Gimnazială Reuseni, sat Reuseni, com. Udești;
Școala Gimnazială Plăvălari, sat Plăvălari, com. Udești;

Art. 5. Prezentul regulament de ordine interioară se aplică şi este obligatoriu întregului personal
al şcolii, indiferent de durata contractului de muncă (personal angajat pe perioadă determinată,
prin cumul sau normă incompletă din unitate, studenţilor aflaţi în practica pedagogică,
îndrumătorilor acestora şi pentru personalul angajat pentru o perioada determinată), tuturor
elevilor şi părinţilor.
Art.6 Conducerea şcolii va coordona negocierea actualului Regulament cu Consiliul de
Administratie, Consiliul Școlar al Elevilor, Consiliul Reprezentativ al Părinţilor, Consiliul
Profesoral şi prelucrarea sa de către toţi profesorii diriginţi/învăţători la clase, tuturor elevilor şi
părinţilor acestora sub semnătură. Elevii vor lua la cunoştinţă prezentul regulament în primele
ore de dirigenție de la începutul anului şcolar (în cazul ediției revizuite, în prima oră de dirigenție
de la data afișării în Cancelarie), iar părinţii în prima şedinţă de la începutul anului şcolar (în
cazul ediției revizuite, în prima ședință, de la data afișării în Cancelarie), prin semnarea unui
process-verbal. Învățătorii și diriginții au obligaţia ca după prelucrarea prezentului regulament să
afişeze în clasă un extras personalizat, într-o formă concisă, care să conţină drepturi, îndatoriri,
sarcini, recompense. (Capitolul IV)
Art.7 Regulamentul de Ordine Interioară este adaptat legislaţiei în vigoare și nu i se pot substitui
acesteia necunoașterea prevederilor prezentului Regulament şi nu absolvă personalul școlii,
elevii și părinții acestora de consecințele încălcării sale.
Art.8 Conducerea şcolii are obligaţia de a prezenta conţinutul ROI-ului în formă finală, după
revizuire personalului didactic şi didactic auxiliar. Învăţătorii/ profesorii diriginţi au obligaţia
prelucrării prezentului Regulament tuturor elevilor şi părinţilor acestora, iar directorul are
obligaţia de a-l prelucra personalului nedidactic (îngrijitoare, agenți de pază, fochist).
Art.9 Regulile de disciplină şi obligaţiile reciproce ale întregului personal, precum şi ale elevilor
şi părinţilor sunt stabilite în vederea desfăşurării în condiţii optime şi la standarde ridicate de
calitate a procesului instructiv-educativ și activităţi conexe care se desfășoară în cadrul școlii.

CAPITOLUL II
ORGANIZAREA ȘI CONDUCEREA ȘCOLII
Art. 10. Programul de funcționare al școlii:
a)
Învățământul preșcolar:
7.30 – 12.30 (în toate grădinițele din comuna Udești)
b)
Învățământul primar :
8.00 – 12.00/13.00 (Școala Udești)
7.45 – 11.05/11.55 (Școala Poieni)
8.00 – 16.00 (Școala Chilișeni)
8.00 - 14.00 învățământ simultan (Școala Știrbăț)
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8.00 - 14.00 învățământ simultan (Școala Reuseni)
8.00 - 14.00 învățământ simultan (Școala Luncușoara)
8.00 – 13.00 (Școala Plăvălari)
c)
Învățământul gimnazial:
8.00 – 15.00 (Școala Udești)
8.00 – 15.00 (Școala Reuseni)
8.00 – 15.00 (Școala Plăvălari)
11.30 – 19.00 (Școala Poieni)
d)
Programul cadrelor didactice se desfășoară în intervalul 7.45/8.00 – 16.45/17.20, în
funcție de orarul fiecărei școli din comună.
e)
Programul compartimentului secretariat se desfășoară în intervalul 8.00 – 16.00.
f)
Programul bibliotecii școlii se desfășoară în intervalul 8.00 – 16.00.
g)
Personalul administrativ are program corespunzător deciziei Consiliului de Administrație.
h)
Programul de audiență a directorului adjunct este afișat la loc vizibil.
Art. 11. Activitățile didactice au loc în : 3 corpuri de clădire (Școala Udești), 2 corpuri clădire
(Școala Poieni), 1 corp de clădire (Școala Chilișeni), 2 corpuri de clădire (Școala Știrbăț), 1 corp
de clădire (Școala Luncușoara), 2 corpuri clădire (Școala Reuseni) și 2 corpuri clădire (Școala
Plăvălari).
CONDUCEREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Art.12. Școala Gimnazială ,,Acad. H. Mihăescu” Udești este condusă (conform ROFUIP și
organigramei școlii) de :

Consiliul de Administrație

Director

Director adjunct
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Art. 13. – Consiliul de administraţie este alcătuit din 13 membri. Componența Consiliului de
Administrație este în conformitate cu art. 18 din ROFUIP.
Art. 14. Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt cele prevăzute în art. 18 și art. 19 din
ROFUIP.
Art. 15. La ședințele Consiliului de Administrație participă de drept, reprezentanții organizațiilor
sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar din unitatea de
învățământ cu statut de observator.
Art. 16. Președintele Consiliului de Administrație are obligația de a convoca reprezentanții
organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar
din unitatea de învățământ la toate ședințele Consiliului de Administrație. Membrii Consiliului
de Administrație, observatoriii și invitații sunt convocaţi cu cel puţin 72 de ore înainte de
începerea şedinţei ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi și documentele ce urmează a fi
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discutate. În cazul şedinţelor extraordinare convocarea se face cu cel puţin 24 de ore înainte.
Convocarea se face prin poştă, email, telefon sau sub semnătură.
Art. 17. La şedinţele Consiliului de Administraţie în care se dezbat aspecte privind elevii,
președintele Consiliului de Administraţie are obligația de a convoca şi un reprezentant al
elevilor, cu statut de observator.

DIRECTOR
Art. 18. Directorul exercită conducerea executivă a unității de învățământ, în conformitate cu
atribuțiile conferite de legislația în vigoare, cu hotărârile Consiliului de Administraţie, cu
prevederile ROFUIP (art. 20, 21, 22, 23).
Art. 19. Atribuţiile directorului sunt cele prevăute în fişa postului şi în art. 21 din ROFUIP.
Art. 20. Alte atribuţii ale directorului sunt:
Elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de personal
didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, Consiliului de administraţie;
Numeşte, după consultarea Consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administraţie,
profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative
şcolare şi extraşcolare;
Numeşte cadrul didactic care face parte din Consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile
profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din
motive obiective;
Numeşte, în baza hotărârii Consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care aparţin de
unitatea de învăţământ cu personalitate juridică, din rândul cadrelor didactice - de regulă, titulare
- care îşi desfăşoară activitatea în structurile respective;
Stabileşte, prin decizie, componenţa catedrelor şi comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în
baza hotărârii consiliului de administraţie;
Stabileşte sarcinile directorului adjunct şi ale şefilor de comisii şi responsabilităţile în Consiliul
de administraţie;
Aplică sancţiuni personalului unităţii pentru abateri disciplinare;
Controlează, cu sprijinul şefilor de catedră/responsabililor comisiilor metodice, calitatea
procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistenţe la ore şi prin
participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare;
Consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale
personalului didactic de predare şi instruire practică, precum şi întârzierile personalului didactic
auxiliar şi nedidactic, de la programul de lucru;
Aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de către
reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor cu
drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care participă
la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ.
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Art. 21. În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către
un alt cadru didactic, membru al Consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii
constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii.
Art. 22. În exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite în conformitate cu prevederile
art. 21, directorul emite decizii şi note de serviciu.
Art. 23. Directorul este preşedintele Consiliului profesoral şi prezidează şedinţele acestuia.
Art. 24. Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii de învăţământ sunt cele prevăzute de
legislaţia în vigoare, de ROFUIP şi de contractul colectiv de muncă aplicabil.
Art. 25. Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul
şcolar general.
DIRECTOR ADJUNCT
Art. 26. Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de management
educaţional încheiat cu directorul unităţii de învăţământ şi îndeplineşte atribuţiile stabilite prin
fişa postului, anexă la contractul de management educaţional, precum şi atribuţiile delegate de
director pe perioade determinate.
Art. 27. Atribuţiile directorului adjunct sunt cele prevăzute în fişa postului conf. art. 26 din
ROFUIP.
Art. 28. Alte atribuţii ale directorului adjunct sunt:
a)
Sprijină activitatea directorului în conducerea unităţii;
b)
Preia atribuţiile directorului în lipsa acestuia;
c)
Îşi desfăşoară activitatea pe baza fişei postului;
d)
Efectuează asistenţe la ore;
e)
Verifică documentele şcolare;
f)
Urmăreşte ritmicitatea notării, calculul mediilor şi modul de completare a cataloagelor;
g)
Răspunde de disciplina elevilor;
h)
Îndrumă activitatea extraşcolară;
i)
Coordonează activitatea de colaborare dintre şcoală şi familiile elevilor;
j)
Monitorizează frecvenţa elevilor şi activitatea de prevenire a abandonului şcolar;
k)
Răspunde de organizarea careurilor cu elevii;
l)
Întocmeşte rapoarte statistice pentru analize periodice;
m)
Organizează şi monitorizează serviciul pe şcoală.
Art. 30. Perioada concediului anual de odihnă al directorului adjunct se aprobă de către
directorul unitătii de învătământ, art. 27 din ROFUIP.
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COORDONATORUL PENTRU PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE ŞCOLARE
ŞI EXTRAŞCOLARE (CONSILIER EDUCATIV)
Art. 31. Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, este, de
regulă, un cadru didactic titular, ales de Consiliul profesoral şi aprobat de către Consiliul de
Administraţie.
Art. 32. Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare
coordonează activitatea educativă din şcoală, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi
extraşcolare şi extracurriculare la nivelul unităţii de învăţământ, în colaborare cu şeful comisiei
diriginţilor, cu responsabilul comisiei de învăţământ primar, cu Consiliul reprezentativ al
părinţilor pe şcoală/ Asociaţia de părinţi, cu reprezentanţi ai Consiliului elevilor şi cu partenerii
guvernamentali şi neguvernamentali.
Art. 33. Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare își
desfăşoară activitatea pe baza prevederilor strategiilor Ministerului Educaţiei Naţionale privind
educaţia formală şi nonformală.
Art. 34. Directorul unităţii de învăţământ stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi
programe educative şcolare şi extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii.
Art. 35. Atribuţiile coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare
sunt cele prevăzute în decizia de numire şi în art. 61, 62, 63 din ROFUIP;
Art. 36. Ziua metodică a coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi
extraşcolare este vinerea.
CONSILIUL PROFESORAL (CP)
Art. 37. Totalitatea cadrelor didactice din unitatea noastră constituie Consiliul profesoral al
unităţii de învăţământ. Preşedintele consiliului profesoral este directorul.
Art. 38. Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea
directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice.
Art. 39. Cadrele didactice au dreptul să participe la toate şedinţele Consiliilor profesorale din
unităţile de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea, obligaţia principală fiind de a participa la
şedinţele Consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde, la începutul anului şcolar,
declară că are norma de bază. Absenţa nemotivată de la şedinţele la unitatea la care a declarat că
are norma de bază se consideră abatere disciplinară.
Art. 40. Consiliul profesoral se întruneşte legal în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul
total al membrilor.
Art. 41. Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din
numărul total al membrilor consiliului profesoral şi sunt obligatorii pentru personalul unităţii de
învăţământ, precum şi pentru beneficiarii primari ai educaţiei. Modalitatea de vot se stabileşte la
începutul şedinţei.
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Art. 42. Directorul unităţii de învăţământ numeşte, prin decizie, secretarul Consiliului profesoral,
în baza votului cadrelor didactice. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil
procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral.
Art. 43. La şedinţele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica
dezbătută, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor
administraţiei publice locale şi ai partenerilor sociali.
Art. 44. La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi membrii şi invitaţii au obligaţia
să semneze procesul-verbal de şedinţă. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale
al consiliului profesoral. Registrul de procese-verbale este document oficial, căruia i se alocă
număr de înregistrare şi i se numerotează paginile. Pe ultima pagină, directorul unităţii de
învăţământ semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila unităţii
de învăţământ.
Art. 45. Consiliul profesoral are atribuţiile prevăzute în art. 55 și art. 56 din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
COMISII:
Art. 46 La nivelul unităţii de învăţământ funcţionează comisii conform art. 71 din ROFUIP:
1. cu caracter permanent;
2. cu caracter temporar;
3. cu caracter ocazional.
Comisiile cu caracter permanent sunt:
a) Comisia pentru curriculum;
b) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii;
c) Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă;
d) Comisia pentru controlul managerial intern;
e) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în
mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii.
Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar,
comisiile cu caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului
şcolar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea
unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unităţii de
învăţământ.
Comisiile cu caracter temporar şi ocazional vor fi stabilite de fiecare unitate de învăţământ, prin
regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.
Art. 47 Comisiile de la nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei
de constituire emise de directorul unităţii de învăţământ. În cadrul comisiilor prevăzute la art. 72
alin. (2) lit. b) şi e) sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai elevilor şi ai părinților sau ai reprezentanților
legali, nominalizaţi de consiliul şcolar al elevilor, respectiv consiliul reprezentativ al părinţilor.
Activitatea comisiilor din unitatea de învăţământ şi documentele elaborate de membrii comisiei
sunt reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de organizare şi funcţionare a
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unităţii de învăţământ. Unitatea de învăţământ îşi elaborează proceduri, privind funcţionarea
comisiilor în funcţie de nevoile proprii.
COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII (CEAC)
Art. 48. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din şcoala noastră este formată din 7
membri. Componenţa nominală este prezentată pe site-ul școlii.
Art. 49. Atribuţiile şi responsabilităţile Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt
realizate în conformitate cu prevederile legale. Dintre acestea amintim:
a)
elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a
calităţii, aprobate de conducerea şcolii, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de legislaţia
în vigoare;
b)
elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în şcoală;
c)
elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;
d)
cooperează cu Agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii şi
organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din străinătate, potrivit legii.
COMITETUL DE PĂRINŢI AL CLASEI
Art. 50. Comitetul de părinţi al clasei se alege în fiecare an în adunarea generală a părinţilor
elevilor clasei, convocată de învăţător/ diriginte, care prezidează şedinţa, conform art. 167;
Art. 51. Comitetul de părinţi al clasei are următoarele atribuţii:
a)
ajută învăţătorii/diriginţii în activitatea de cuprindere în învăţământul obligatoriu a tuturor
copiilor de vârstă şcolară şi de îmbunătăţire a frecvenţei acestora;
b)
sprijină unitatea de învăţământ şi dirigintele în activitatea de consiliere şi de orientare
socio- profesională a absolvenţilor;
c)
sprijină dirigintele/învăţătorul în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare;
d)
are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu pentru elevii clasei;
e)
atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin
programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală;
f)
sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi dirigintele/învăţătorul în întreţinerea,
dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ;
Art. 52. Preşedintele Comitetului de părinţi reprezintă părinţii, tutorii sau susţinătorii legali în
relaţiile cu conducerea unităţii de învăţământ şi alte foruri, organisme şi organizaţii.
Art. 53. Comitetul de părinţi poate decide să susţină, inclusiv financiar, întreţinerea, dezvoltarea
şi modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinţi nu este obligatorie.
Sponsorizarea unei grupe/clase de către un agent economic/persoane fizice se face cunoscută
comitetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru
copii/elevi/ părinţi, tutori sau susţinători legali.
Art. 54. Este interzisă implicarea copiilor/elevilor sau a cadrelor didactice în strângerea
fondurilor.
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CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR (CRP)
Art. 55. Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din
preşedinţii comitetelor de părinţi.
Art. 56. Consiliul reprezentativ al părinţilor sprijină conducerea şcolii în întreţinerea, dezvoltarea
şi modernizarea bazei materiale a şcolii;
Art. 57. Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar.
Convocarea şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către preşedintele
acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreşedinţi.
Art. 58. Atribuţiile Consiliului reprezentativ al părinţilor sunt prevăzute în art. 173 din ROFUIP
şi în regulamentul de funcţionare al Consiliului.
CAPITOLUL III
ASIGURAREA SECURITĂŢII ELEVILOR ŞI A PERSONALULUI ŞCOLII
Art. 59. Securitatea şcolii este asigurată pe următoarele căi:

de către profesorii de serviciu;

de către personalul administrativ de întreţinere;

iluminat de securitate;

sistem video de supraveghere (interior - exterior);

sistem de alarmă electronic (doar la Şcoala Udeşti);

Semn distinct pentru elevii şcolii: ecusonul școlii;

Parteneriat încheiat cu Postul de Poliţie Udeşti;
Art. 60. Serviciul pe şcoală are caracter obligatoriu pentru toate cadrele didactice (care sunt
desemnate să îndeplinească această responsabilitate).
Art. 61. Supravegherea elevilor la intrarea şi ieşirea din şcoală va fi asigurată de către profesorul
de serviciu/învăţătorul de serviciu, conform graficului de serviciu zilnic pe şcoală;
Art. 62. Cadrele didactice nu pot fi deranjate la clasă, în timpul desfăşurării orelor, de către
părinți sau alte persoane cărora li s-a permis accesul în şcoală. Aceştia vor aştepta numai în
locuri speciale amenajate (nu pe culoarele şcolii), momentul în care, în recreaţie, cadrele
didactice pot răspunde solicitărilor în afara programului de consultaţii afişat.
Art. 63 Accesul în școală al persoanelor străine se face conform procedurilor existente, în
contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV 2 , valabile în anul școlar 2021-2022.
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PROFESORUL DE SERVICIU
Art. 64. Serviciul pe şcoală de către profesorii / învăţătorii de serviciu este efectuat conform
graficului din fiecare şcoală din comună;
Art. 65 Responsabilităţile profesorului / învăţătorului de serviciu:

Se prezintă la şcoală cu 15 minute înaintea începerea programului;

Monitorizează activitatea şcolii conform orarului, starea disciplinară şi păstrarea
bunurilor;

Preia o parte din atribuţiile directorilor în lipsa acestora;

Intervine prompt în cazuri deosebite (incendii, calamităţi naturale, accidente);

Asigură securitatea cataloagelor şi a celorlalte documente şcolare ce se află în cancelarie;

Supraveghează elevii în pauze;

Mediază relaţiile persoanelor străine cu personalul şcolii;

Controlează ţinuta şi comportamentul elevilor, sesizează şi atenţionează elevii care
încalcă regulile prevăzute de prezentul regulament;

Ia măsurile care se impun în eventualitatea înregistrării unor evenimente deosebite în
rândul elevilor;

În cazul în care, în situaţii deosebite, unele clase rămân descoperite şi nu este asigurată
suplinirea la ore, vor sesiza conducerea şcolii.

La sfârşitul programului, profesorii / învăţătorii de serviciu numără şi asigură securizarea
cataloagelor;
Art. 66. Sancţiunile aplicate cadrelor didactice care nu efectuează sau nu respectă atribuţiile
privind serviciul pe şcoală, prevăzute în prezentul regulament, sunt:

Atenţionare verbală;

Atenţionare scrisă;

Punerea în discuţie în cadrul Comisiei de Disciplină;

Diminuarea calificativului anual.
CAPITOLUL IV ELEVI
Secţiunea 1 - Dobândirea calităţii de elev
Art.67. Dobândirea calităţii de elev al şcolii noastre se face în conformitate cu ROFUIP.
Secţiunea a 2-a - Exercitarea calităţii de elev
Art.68. Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor, participarea la activităţile
existente în programul şcolii şi prin respectarea prevederilor cuprinse în ROFUIP.
Art.69. Calitatea de a fi elev al Şcolii Gimnaziale „Acad. H. Mihăescu" Udeşti înseamnă implicit
adoptarea unui comportament civilizat, atât în şcoală, cât şi în afara acesteia. Prin sintagma
„comportament civilizat" înţelegem:
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respectul faţă de colegi, profesori şi personalul nedidactic al şcolii;

evitarea oricăror forme de violenţă şi agresiune;

rezolvarea conflictelor şi a divergenţelor prin dialog, cu ajutorul profesorilor, al
dirigintelui sau a conducerii şcolii, dacă este nevoie;

evitarea distrugerii bunurilor şcolii sau ale colegilor;

responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate şi implicare în rezolvarea
problemelor apărute în viaţa clasei / şcolii;
Art.70. Le este interzis cadrelor didactice să-i elimine pe elevi de la orele de curs.
În cazul în care elevul are un comportament necorespunzător (violenţă verbală sau fizică),
profesorul va solicita sprijinul profesorului de serviciu, va anunţa conducerea şcolii, care va
dispune măsurile de rigoare.
Secţiunea a 3-a - Drepturile elevilor
Art.71. Elevii beneficiază de drepturile prevăzute în ROFUIP, anexate prezentului Regulament.
Art.72. În Şcoala Gimnazială „Acad. H. Mihăescu" Udeşti elevii se bucură de toate drepturile
legale prevăzute în Constituţia României, în Legea Educaţiei, precum şi în ROFUIP.
Art.73. Elevii au dreptul să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi
competenţelor lor, făcând din timp opţiunile din oferta cuprinsă în curriculum la decizia şcolii.
Opţiunile pentru cursuri din oferta CDŞ a şcolii se fac conform procedurii elaborată de Consiliul
de Curriculum al şcolii.
Art.74. Elevii au dreptul să constituie un Consiliu al Elevilor, în conformitate cu prevederile din
ROFUIP.
Consiliul Elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, aprobat de conducerea şcolii.
Consiliul Elevilor alege un preşedinte care este în acelaşi timp şi reprezentantul elevilor în
Consiliul de Administraţie al şcolii.
Art.75. Elevii pot iniţia şi organiza activităţi extracurriculare, cu acordul prealabil al conducerii
şcolii şi sub coordonarea unui cadru didactic.
Art.76. Elevii au dreptul să participe la excursii şi tabere şcolare, organizate de cadrele didactice
ale şcolii.
Art.77. Pentru organizarea excursiilor sau taberelor şcolare, profesorii organizatori vor respecta
prevederile O.M. 3637/2016.
În cazul în care, pe parcursul excursiei / taberei, elevii pleacă din locurile fixate, fară învoirea
profesorilor organizatori sau desfăşoară alte activităţi interzise de aceştia, răspunderea le revine
în totalitate şi vor fi sancţionaţi conform prezentului regulament.
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Secţiunea a 4-a - îndatoririle elevilor
Art.75. Elevii au obligaţia de a frecventa toate cursurile. Accesul elevilor în sălile de curs, în
cabinete, în sala / teren de sport este permis conform orarului cu aprobarea şi sub supravegherea
personalului didactic şi/sau nedidactic.
1.

Frecvenţa elevilor la cursuri este obligatorie.

2.
Elevii sunt obligaţi să fie în clasă la prima oră cu 5-10 minute înainte de a suna de intrare.
Elevii nu au voie să intre în şcoală cu mai mult de 15 minute înaintea începerii orelor de curs.
3.

Fiecare elev este obligat să respecte programul şcolar.

4.
În caz de întârziere, elevul poate intra în clasă cu permisiunea profesorului, fără să
deranjeze. Dacă întârzierile se repetă profesorul informează dirigintele pentru a lua măsurile ce
se impun.
În cazuri excepţionale, elevul poate absenta cu condiţia ca părintele/tutorele legal al elevului să
solicite în scris învoirea acestuia. Cererile scrise se prezintă personal de către părinte
profesorului/diriginte/învăţătorului.
5.

Motivarea absenţelor datorate îmbolnăvirii elevilor se face conform art. 94 din ROFUIP.

Art.76. (1) Părintele/tutorele legal al elevului poate solicita, în cazuri deosebite, învoirea acestuia
în limita a 20 de ore de curs pe semestru, pe baza unei cereri scrise. Cererile se prezintă personal
de către părinte profesorului diriginte şi se păstrează de către acesta până la sfârşitul anului
şcolar.
Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către învăţător/profesor, care
consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.
Nu este permisă învoirea elevilor de la ore de către cadrele didactice cu excepţia cazurilor
medicale sau de participare la diverse activităţi cu specific şcolar (olimpiade, concursuri,
festivaluri etc.). În aceste situaţii învoirea se realizează de către conducerea şcolii, la solicitarea
profesorilor care îndrumă elevii respectivi.
Art.77. Elevii au datoria de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu şi de a-şi însuși,
cunoştinţele prevăzute de programele şcolare.
Art.76. Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:


legile statului;


prezentul regulament (ROI) şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar (ROFUIP);
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regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii;



normele de sănătate şi securitate în muncă, de prevenire a situaţiilor de urgenţă;



normele de protecţie a mediului.

Art.77. Carnetul de elev este document oficial. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul
de elev, să-1 prezinte cadrului didactic pentru consemnarea calificativelor/notelor, precum şi
părinţilor/reprezentanţilor legali, pentru informare în legătură cu situaţia şcolară.
Art.78. Elevii din învăţământul preuniversitar de stat trebuie să utilizeze cu grijă manualele
şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună, la sfârşitul anului şcolar.
Art.79. Elevii au obligaţia de a menţine curăţenia în sălile de clasă, laboratoare, cabinete, sala de
educaţie fizică, holuri, grupuri sanitare precum şi pe terenul de sport şi în curtea şcolii.
Art.80. Elevii au obligaţia de a efectua serviciul pe clasă în funcţie de graficele stabilite.
Art. 81 Elevii au obligația de a purta uniforma școlară stabilită la nivelul unității de învățământ.
Art. 82. Comportamentul elevilor
1)
Indiferent de momentul şi locul unde se află, elevii trebuie să aibă un comportament
civilizat, corect, dovedind prin aceasta că respectă condiţia de elev şi numele şcolii în care
învaţă.
2)
Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate
activităţile existente în programul şcolii.
3)
În timpul orelor elevii trebuie să fie atenţi, să respecte cerinţele fiecărui cadru didactic, să
aibă un comportament respectuos. Orice manifestare care deranjează ora va fi consemnată în
caietul de observaţii al clasei sau adusă la cunoştinţa dirigintelui. Abaterile repetate de la
disciplina orei vor fi sancţionate conform prezentului regulament.
4)
Toţi elevii sunt obligaţi să respecte întreg personalul şcolii, cât şi colegii, să folosească un
limbaj civilizat şi adecvat vârstei. Nu sunt îngăduite acte de violenţă asupra colegilor, cadrelor
didactice sau a personalului auxiliar şi nedidactic al şcolii.
5)
La începutul fiecărei orei de curs, elevul va preda telefonul personal într-un loc
special amenajat.
6)
Telefonul este permis doar cu acordul profesorului, în scop educativ. În cazul în
care un elev nu prezintă telefonul la începutul orei și este prins folosindu-l în scop personal,
va confiscat și înapoiat unui părinte, pe baza procesului verbal.
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Secţiunea a 5-a - Recompensarea elevilor
Art.83. Recompensarea elevilor se face în conformitate cu prevederile din Statutul elevilor
(Ordinul MEN Nr. 4742/10.08.2016).
Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin
comportament exemplar pot primi următoarele recompense:


evidenţiere în faţa colegilor clasei;



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


comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, în care se menţionează faptele
deosebite pentru care elevul este evidenţiat;


premii, diplome, medalii;



2 burse de merit: primele 2 medii/clasă în urmă sem. II/2020-2021;



burse pentru copii monoparentali;



premiul de onoare/ excelenţă al unităţii de învăţământ (elevi cu media generală 10).

Art. 84. La sfârşitul anului şcolar, beneficiarii primari ai educaţiei pot fi premiaţi pr acordarea
de diplome pentru activitatea desfăşurată şi/sau rezultatele obţinute.
Acordarea premiilor se face la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea învăţătorului/
institutorului/ profesorului pentru învăţământul primar, a profesorului diriginte, a consiliului
clasei sau a directorului şcolii.
Diplomele se pot acorda:

pentru rezultate deosebite la învăţătură, sau pe discipline/module de studiu, potrivit
consiliului profesoral al unităţii; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este
limitat; elevii care primesc diplome pe discipline/module de studiu sunt selectaţi numai dintre
aceia care au obţinut media 10 anuală sau calificativul „Foarte bine" la disciplina/ modulul
respectivă/respectiv;

pentru alte tipuri de performanţe: pentru purtare, pentru o relaţionare corespunzătoare cu
colegii, pentru alte tipuri de activităţi sau preocupări care merită să fie apreciate.


Premierea elevilor din învăţământul gimnazial se face astfel:
-

Premiul de excelență - elevii cu media anuală 10;

-

Premiul I – elevul cu media cea mai mare din clasă, dar nu mai mică de 9.50;
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-

Premiul al II –lea - mediile cuprinse între 9.25 – 9, 49;

-

Premiul III –lea - mediile cuprinse între 9.00 – 9, 24;

-

Menţiuni - mediile cuprinse între 8,50 – 8,99;
s-au distins la una sau la mai multe discipline;


au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare
desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional;


s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;



au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.
Secţiunea a 6-a - Sancţiuni aplicate elevilor

Art.85. Sancţiunile aplicate elevilor sunt prevăzute în Statutul elevilor (Ordinul MEN Nr. 4742 /
10.08.2016), articolele 16 - 29 şi în prezentul regulament.
Art. 86. Nu poate fi considerată minoră nicio abatere de la acest regulament, întrucât ar reflecta
lipsa de voinţă sau incapacitatea de a respecta norme elementare de viaţă în comun.
Art.87. Sancţiunile se aplică gradat, fără a acorda aceeaşi sancţiune de două ori într-un an şcolar,
în funcţie de gravitatea, sancţiunile pot fi stabilite de: învăţătorul / dirigintele clasei, Consiliul
Clasei, Consiliul de Administraţie, Consiliul Profesoral, la propunerea Comisiei de disciplină.
Art.88. (1) Sancţiunile care se pot aplica sunt următoarele:


Observaţie individuală;



Mustrare scrisă;



Retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale etc



Mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;

(2) Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor,
tutorilor sau susţinătorilor legali.
Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz.
Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este
interzisă în orice context.
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Art. 89. (1) Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea
regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie însoţită de
consilierea acestuia, care să urmărească remedierea comportamentului.
(2) Sancţiunea se aplică de către profesorul diriginte, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru
învăţământul primar sau de către directorul unităţii de învăţământ.
Art. 90. Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către învăţător/institutor/
profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, cu indicarea faptelor care au
determinat aplicarea sancţiunii.
Sancţiunea se stabileşte de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.
Sancţiunea se consemnează într-un proces verbal care va fi prezentat consiliului profesoral de
către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/ profesorul diriginte, la sfârşitul
semestrului în care a fost aplicată.
Mustrarea scrisă este redactată de învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/
profesorul diriginte, este semnată de acesta şi de către director, este înregistrată în registrul de
intrări-ieşiri al unităţii de învăţământ; documentul va fi înmânat părinţilor, tutorilor sau
susţinătorilor legali, personal, de către diriginţi sub semnătură sau transmis prin poştă, cu
confirmare de primire.
Sancţiunea se înregistrează în portofoliul învățătorului/dirigintelui, precizându-se numărul sub
care a fost înregistrată în registrul de intrări-ieşiri al unităţii.
Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea calificativului, în
învăţământul primar.
Art.91. Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ sau la o clasă de
la altă structură, se consemnează într-un document care se înmânează de către învăţător/
profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte/director, sub semnătură, părintelui,
tutorelui sau susţinătorului legal al elevului minor şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.
Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol.
Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la
propunerea consiliului clasei.
Art. 93. Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 20 absenţe nejustificate pe
semestru din totalul orelor de studiu, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.
Elevii care au media la purtare mai mica decât 9 în anul şcolar anterior, nu pot fi admişi în
unităţile de învăţământ cu profil militar, confesional şi pedagogic.
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Art.94. (1) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţii
învăţământ sunt obligaţi să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul
Civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie
bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase.
(2) În cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi
înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de
studiu şi tipului de manual deteriorat. în caz contrar, elevii vor
achita
contravaloarea
manualelor respective. Elevii nu pot fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru
distrugerea sau deteriorarea manualelor şcolare.
Elevului care va fi prins în timpul orei de curs folosind telefonul
mobil
în
mod
nejustificat, i se va confisca și va fi predat părintelui. Abaterea repetată va duce la
scăderea notei la purtare.
Art. 95.
INTERDICȚII
Este interzis elevilor:
1. Să modifice/să distrugă documente şcolare,
precum cataloage, carnete de elev, foi
matricole etc;

2. Să deterioreze bunuri din patrimoniul
unităţii de învăţământ;
- Se interzice elevilor să umble la instalaţia de
apă, să distrugă sau să deterioreze instalaţiile
sanitare din WC-uri, să lovească cu piciorul în
uşile claselor sau ale băilor. Orice defecţiune
va fi adusă la cunoştinţa profesorilor de
serviciu de pe holuri sau personalului
nedidactic de serviciu.

3. a) Să aducă şi să difuzeze, în unitatea de
învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor,
atentează la independenţa, suveranitatea şi
integritatea naţională a ţării;
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SANCȚIUNI
1. Scrisoare către părinţi cu invitaţia de a lua
legătura cu conducerea şcolii, urmată de
scăderea notei la purtare cu 1-3 puncte (pentru
modificări în documente - l-2p; pentru
distrugerea carnetelor, foilor matricole -lp,
pentru cataloage -4p);
2. Orice stricăciune produsă în clasă, pe holuri,
în toalete sau deteriorarea altor bunuri din
dotarea şcolii vor fi aduse la cunoştinţa
părinţilor celor implicaţi.
Părinţii au obligaţia să repare, să înlocuiască
(după caz) obiectele deteriorate sau să achite
contravaloarea pagubelor produse, în cazul în
care vinovatul nu a fost identificat, răspunderea
revine colectivului care a folosit sala sau
echipamentul/materialul respectiv, în cazul în
care stricăciunea nu este reparată, iar elevul
este dovedit ca fiind vinovat i se va scădea nota
la purtare până la 2 puncte în funcţie de
valoarea pagubelor
3.a), b) mustrare scrisă;
la prima abatere de acest tip;
Scăderea notei la purtare cu un punct la a doua
abatere;

b) Să aducă şi să difuzeze materiale care
cultivă violenţa şi intoleranţă sau materiale cu
conţinut obscen sau pornografic;
4. Este interzis comportamentul agresiv de
orice tip manifestat faţă de colegi, cadre
didactice, personalul şcolii şi instigarea la
violenţă;

4. Sancţiunile prevăzute pentru acest articol se
aplică gradual, în funcţie de gravitatea faptei,
după cum urmează:
Observaţie individuală;
Mustrare scrisă; scrisoare către părinţi cu
invitaţia de a lua legătura cu conducerea şcolii,
urmată de scăderea notei la purtare cu până la 2
puncte: 1 punct pentru înjurături şi instigare la
violenţă şi 2 puncte pentru agresiune fizică,
psihică, emoţională sau sexuală; pentru
cazurile mai grave sancţiunile vor fi aplicate în
colaborare cu organele abilitate.
5. a) Este interzisă introducerea în şcoală a 5. Scrisoare către părinţi cu invitaţia de a lua
ţigărilor, băuturilor alcoolice, drogurilor, care legătura cu conducerea şcolii, urmată de
pot periclita sănătatea fizică şi psihică a scăderea notei la purtare cu 1-3 puncte în
elevilor.
funcţie de gravitatea situaţiei;
b) Se interzice cu desăvârşire fumatul,
consumul de băuturi alcoolice şi droguri sau
participarea la jocurile de noroc în perimetrul
unităţii de învăţământ;
6 . Să utilizeze mijloace de înregistrare audio- 6. Aceste abateri se pedepsesc astfel: pentru
video, în afara cadrului legal în şcoală, şi să înregistrare cu orice fel de mijloace audioposteze înregistrările care nu au legătură cu video - scăderea notei la purtare cu 2 puncte şi
activitatea didactică, pe internet;
confiscarea aparaturii; postarea înregistrărilor
pe internet: 3-4 puncte, în funcţie de tipul
înregistrării;
7. Implicarea în acţiuni care pot periclita 7.- observaţia individuală;
securitatea personală sau a celor din jur:
- mustrare în faţa clasei şi/sau în faţa
-alergarea în sala de clasă şi pe holuri;
Consiliului clasei/Consiliului profesoral;
-coborârea scărilor folosind alunecarea pe - scrisoare către părinţi cu invitaţia de a lua
balustradă;
legătura cu conducerea şcolii, urmată de -urcarea pe ferestre, catedre, bănci, alte piese scăderea notei la purtare cu l-2p, în funcţie de
de mobilier;
gravitatea abaterii.
-joaca cu mingea în clase sau pe holuri;
-manifestarea oricăror alte acţiuni potenţial
periculoase;
8. a) Să introducă persoane străine în unitatea 8. - Observaţie individuală; - scăderea notei la
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şcolară, care pot provoca incidente şi purtare cu l-2p, în funcţie de gravitatea abaterii
implicarea acestora în rezolvarea eventualelor
neînţelegeri;
b) Este interzis oricărui elev să fie aşteptat de
către alte personae (cu excepţia membrilor
familiei) în şcoală sau în curtea şcolii.
9. Elevilor la este interzis să-şi însuşească 9. - înştiinţare către părinţi/ reprezentanţi
bunuri, obiecte sau bani care nu le aparţin.
legali;
legătura cu organele de Poliţie;
scăderea notei la purtare cu 1-2 puncte. La
repetarea abaterii - mutarea disciplinară la altă
clasă
Art. 96. (1) Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune dă dovadă de un comportament
ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală până la încheierea semestrului /
anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, se poate anula. (2)
Anularea este decisă de cel care a aplicat sancţiunea.
Art.97. (1) Contestaţiile împotriva sancţiunilor prevăzute în Statutul elevului şi în articolele din
prezentul regulament se adresează, în scris, Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ,
în termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii.
(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul
unităţii de învăţământ.
(3) Hotărârea Consiliului de administraţie este definitivă.
Secţiunea a 7-a - Evaluarea elevilor
Art. 98. Evaluarea elevilor se face conform ROFUIP, art. 102—110.
Art. 99. (1) Antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii au dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă.
(2) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal, are dreptul de a contesta
rezultatele evaluării, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezenţa
elevului şi a părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal, în termen de 5 zile de la comunicare.
(3) În situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare
elevul/părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, directorului unităţii de
învăţământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau
practice.
(4) Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul va desemna două cadre didactice de
specialitate, din unitatea de învăţământ, care nu predau la clasa respectivă şi care vor reevalua
lucrarea scrisă.
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(5) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la alin. (4) este nota rezultată în
urma reevaluării. În cazul învăţământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de către
cele două cadre didactice.
(6) În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă şi nota
acordată în urma reevaluării, este mai mică de un punct, contestaţia este respinsă şi nota acordată
iniţial rămâne neschimbată. în cazul în care diferenţa dintre nota iniţială şi nota acordată în urma
reevaluării este de cel puţin de un punct, contestaţia este acceptată.
(7) În cazul acceptării contestaţiei, directorul anulează nota obţinută în urma evaluării iniţiale.
Directorul trece nota acordată în urma contestaţiei, autentifică schimbarea prin semnătură şi
aplică ştampila unităţii de învăţământ.
(8) Calificativul sau notele obţinute în urma contestaţiei, rămân definitive.
(9) În situaţia în care în unitatea de învăţământ nu există alţi învăţători/institutori/profesori pentru
învăţământul primar sau profesori de specialitate care să nu predea la clasa respectivă, pot fi
desemnaţi, de către inspectoratul şcolar, cadre didactice din învăţământul primar sau profesori de
specialitate din alte unităti de învătământ.
CAPITOLUL V
PERSONAL DIDACTIC
Art.l00.(l) Funcţiile, competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului
didactic sunt cele reglementate prin Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011 cu modificările şi
completările ulterioare şi Statutul personalului didactic.
(2) Drepturile şi obligaţiile personalului didactic sunt cele prevăzute în ROFUIP.
Art.101. (1) Cadrele didactice ale Şcolii Gimnaziale „Acad. H. Mihăescu" Udeşti au următoarele
obligaţii:
a) să îndeplinească atribuţiile prevăzute în fişa individuală a postului, la termenele stabilite;
b) să participe (activ) la activităţile tuturor comisiilor din care fac parte;
c) să semneze zilnic condica şi să respecte programul unităţii;
d) să se perfecţioneze continuu, prin studiu individual şi / sau participare la acţiunile de
perfecţionare organizate de catedră, şcoală, ISJ Suceava, CCD Suceava, prin susţinerea
gradelor didactice şi prin cursuri de formare, conform deciziei Consiliului de
administraţie;
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e) să întocmească şi să transmită în termen statisticile şi informările solicitate de
responsabilii comisiilor metodice / comisiile de lucru, consilier educativ şi de către
director / director adjunct;
f) să folosească un limbaj corespunzător în relaţiile cu elevii, cu părinţii, cu celelalte cadre
didactice şi cu personalul şcolii;
g) să nu lezeze în niciun mod personalitatea elevilor, să nu primejduiască sănătatea lor fizică
şi psihică;
h) să respecte deontologia profesională;
i) să aibă o ţinută morală demnă, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil;
j)

să nu lipsească nemotivat de la ore;

k) să consemneze absenţele în catalog, la fiecare oră de curs; Nerespectarea acestei obligaţii
constituie neachitarea sarcinilor de serviciu. în cazul absenţei întregului colectiv de elevi,
durata programului cadrului didactic nu se modifică, iar neconsemnarea tuturor
absenţelor în catalog conduce la neplata orei/orelor respective.
l) să discute cu părinţii evaluarea elevilor, în orele de consultaţii stabilite la începutul anului
şcolar;
m) să respecte deciziile Consiliului de administraţie, ale directorului / directorului adjunct,
aîe consilierului educativ şi ale responsabililor comisiilor metodice.
n) să consemneze notele acordate în catalog; în cazul grupelor de limbi moderne, catalogul
va fi luat de profesorul care rămâne în sala de clasă; profesorii care utilizează catalogul
personal au obligaţia de a consemna absenţele şi notele în catalogul oficial, la sfârşitul
fiecărei zile; m) să încheie situaţia şcolară a elevilor în ultima oră de curs;
o) să facă evaluarea elevilor, ţinând cont de metodologiile de evaluare şi deontologia
profesională; o) să discute cu părinţii evaluarea elevilor, în orele de consultaţii stabilite la
începutul anului şcolar; p) să respecte deciziile Consiliului de administraţie, ale
directorului / directorului adjunct, ale consilierului educativ şi ale responsabililor
comisiilor metodice.
(2) Se interzice personalului didactic:
a) scoaterea din incinta şcolii a documentelor şcolare pentru completare;
b) modificarea structurii orarului şcolii sau a locului de desfăşurare a orelor, fără aprobarea
conducerii şcolii;
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c) scoaterea elevilor de la ore pentru abateri disciplinare sau orice altă neregulă ori pentru a
rezolva diverse misiuni străine de activitatea planificată;
d) prezenţa în incinta unităţii sub influenţa băuturilor alcoolice;
e) desfăşurarea de activităţi politice sau de prozelitism religios în şcoală;
f) înregistrarea audio - video a oricăror activităţi didactice, şedinţe (de catedră, ale
Consiliului profesoral, ale Consiliului profesorilor clasei, ale Consiliului de administraţie
etc.), colocvii, seminarii, prezentări, expuneri etc., prin orice mijloace, precum şi
fotografierea / fotocopierea documentelor şcolare. Sunt exceptate de la această prevedere
activităţile didactice şi extraşcolare unde conducerea şcolii şi organizatorul
(organizatorii) activităţilor îşi dau explicit acordul.
g) să publice sau să posteze în mass-media texte, fotografii şi filme de natură să aducă
prejudicii imaginii şcolii. Orice text, imagine şi film referitoare la Şcoala Gimnazială
"Acad. H. Mihăescu" Udeşti, destinate publicării, sunt supuse analizei Comisiei de
promovarea a imaginii şcolii şi aprobate de conducerea şcolii.
Art.102. Dacă la adresa unui cadru didactic se primesc reclamaţii cu privire la calitatea
procesului de predare sau la corectitudinea evaluării, acestea vor fi discutate în cadrul comisiei
pentru curriculum, care va înainta Consiliului de administraţie concluziile.
Art.103. În cazul în care un membru al personalului şcolii nu poate fi prezent la program din
motive obiective, are datoria să anunţe conducerea şcolii. Neanunţarea în timp util se consideră
absenţă nemotivată.
Art. 104. În caz de nerespectare a reglementărilor prezentului Regulament de Ordine Interioară
se vor aplica sancţiuni disciplinare prevăzute în ROFUIP.
Art.105. Neîndeplinirea unor atribuţii înscrise în fişa postului, în notele de serviciu (redactate de
conducerea şcolii) se consideră abatere disciplinară şi se sancţionează conform sancţiunilor
prevăzute în Statutul personalului didactic;
Art.106. (1) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:


întârzierea sistematică în efectuarea rapoartelor, statisticilor etc.;



neglijenţa repetată în completarea documentelor oficiale şi a celor solicitate de
conducerea şcolii;



desfăşurarea altor activităţi decât cele stabilite prin fişa postului în timpul orelor de
program;



refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile de serviciu;
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lipsa nemotivată de la serviciu sau întârzierea repetată de la serviciu;



părăsirea sediului unităţii în timpul orelor de program fară aprobarea conducerii şcolii;



manifestări care aduc atingere prestigiului şcolii;



introducerea sau consumul de băuturi alcoolice în timpul programului, sau prezentarea în
stare de ebrietate la serviciu;



neefectuarea serviciului pe şcoală;



reclamaţii nefondate;

(2) Sancţiunile vor fi aplicate după cercetarea presupuselor fapte ce pot constitui abateri
disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

PROFESORUL DIRIGINTE
Art. 107. (1) Coordonarea activităţii elevilor la nivelul claselor se realizează prin profesorul
diriginte, în conformitate cu reglementările în vigoare.
(2) Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza
hotărârii Consiliului de administraţie, după consultarea Consiliului profesoral.
(3) La numirea diriginţilor se are în vedere principiul continuităţii, astfel încât o clasă să aibă
acelaşi diriginte pe parcursul unui ciclu de învăţământ.
(4) De regulă, poate fi numit ca diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel puţin
o jumătate din norma didactică în unitatea de învăţământ şi care predă la clasa respectivă.
(5) Pentru activitatea de diriginte, cadrul didactic primeşte o indemnizaţie, conform legii.
(6) Un cadru didactic poate îndeplini atribuţiile de profesor diriginte, la o singură clasă.
(7) În cazul învăţământului primar, atribuţiile dirigintelui revin învăţătorului/institutorului/
profesorului pentru învăţământul primar.
Art.l08.(l) Dirigintele are îndatorirea să cunoască şi să prelucreze cu elevii şi părinţii acestora,
prevederile legislaţiei şcolare şi ale prezentului regulament.
(2) Respectarea acestor prevederi, a normelor de morală şi conduită, cât şi a legilor ţării este
obligatorie.
Art. 109. (1) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute într-o anexă la fişa
postului cadrului didactic învestit cu această responsabilitate.
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(2) Planificarea activităţilor dirigintelui se realizează, semestrial şi anual, de către acesta,
conform proiectului de dezvoltare instituţională şi nevoilor educaţionale ale colectivului de elevi
pe care îl coordonează şi se avizează de către directorul adjunct sau directorul unităţii de
învăţământ.
(3) Profesorul diriginte îşi proiectează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute de
planul anual de dezvoltare instituţională al unităţii de învăţământ, în acord cu particularităţile
educaţionale ale clasei respective.
(4) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare
profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează. Activităţile se referă la: teme stabilite în
concordanţă cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe baza programelor
şcolare în vigoare elaborate pentru aria curriculară „Consiliere şi orientare"; teme de educaţie
pentru sănătate şi de promovare a unui stil de viaţă sănătos, educaţie rutieră, educaţie civică,
educaţia şi pregătirea antiinfracţională a elevilor, protecţie civilă, educaţie antiseismică, antidrog,
prevenirea şi combaterea traficului de persoane, teme de prevenire a violenţei etc., în
conformitate cu prevederile actelor normative şi ale strategiilor naţionale, precum şi în baza
parteneriatelor stabilite de Ministerul Educaţiei, în colaborare cu alte ministere, instituţii şi
organizaţii.
(5) Dirigintele desfăşoară activităţi educative extraşcolare, activităţi pe care le stabileşte după
consultarea elevilor şi a părinţilor, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate
pentru colectivul respectiv de elevi.
(6) Activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei pe
care o coordonează, sunt obligatorii şi sunt desfăşurate de diriginte, în cadrul orelor de consiliere
şi orientare, orelor de dirigenţie sau în afara orelor de curs, după caz. în situaţia în care aceste
activităţi se desfăşoară în afara orelor de curs, dirigintele stabileşte, consultând colectivul de
elevi, un interval orar pentru desfăşurarea activităţilor de suport educaţional, consiliere şi
orientare profesională, într-un spaţiu prestabilit şi destinat acestei activităţi, cu aprobarea
conducerii unităţii de învăţământ. Intervalul orar este anunţat de către profesorul diriginte
elevilor, părinţilor şi celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor activităţi se
realizează cu aprobarea directorului unităţii de învăţământ, iar ora respectivă se consemnează în
condica de prezenţă a cadrelor didactice.
Art. 110. (1) Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă şi eficientă cu părinţii,
dirigintele realizează activităţi de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, tutori sau
susţinătorii
legali.
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(2) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legaSprofesorul diriginte stabileşte o oră săptămânal în care este la dispoziţia acestora, pentru
prezentarea situaţiei şcolare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaţionale sau
comportamentale specifice ale acestora.
(3) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali de
la fiecare clasă se aprobă de către director, se comunică elevilor şi părinţilor, tutorilor sau
susţinătorilor legali ai acestora şi se afişează la avizierul şcolii.
Art. 111. Profesorul diriginte are următoarele atribuţii:
1. organizează şi coordonează: activitatea colectivului de elevi; activitatea consiliului
clasei; şedinţele cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali la începutul şi sfârşitul
semestrului, şi ori de câte ori este cazul; acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru
elevii clasei; activităţi educative şi de consiliere; activităţi extracurriculare, în şcoală şi în
afara acesteia;
2. monitorizează: situaţia la învăţătură a elevilor; frecvenţa la ore a elevilor; participarea şi
rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare; comportamentul elevilor în
timpul activităţilor şcolare şi extraşcolare; participarea elevilor la programe sau proiecte
şi implicarea acestora în activităţi de voluntariat;
3. colaborează cu: profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative
şcolare şi extraşcolare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea
unor situaţii specifice activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul
instructiv-educativ, care-i implică pe elevi; cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în
activităţi de consiliere şi orientare a elevilor clasei; conducerea şcolii, pentru organizarea
unor activităţi ale colectivului de elevi, pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu
elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la întreţinerea şi
dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea unor
probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi; comitetul de
părinţi al clasei şi cu părinţii, tutorii sau susţinători legali pentru toate aspectele care
vizează activitatea elevilor şi evenimentele importante la care aceştia participă şi cu alţi
parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară; compartimentul
secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de studii ale elevilor
clasei; persoana desemnată de conducerea unităţii de învăţământ pentru gestionarea
Sistemului de Informaţii Integrat al învăţământului din Romania (SIIIR), în vederea
completării şi actualizării datelor referitoare la elevii clasei;
4. informează: elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali acestora despre prevederile
Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ; elevii şi părinţii
acestora cu privire la reglementările referitoare la examene/testări naţionale şi cu privire
la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul şcolar al elevilor; părinţii
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tutori sau susţinători legali despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor,
despre frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii,
precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie; părinţii, tutorii sau susţinătorii legali în
cazul în care elevul înregistrează peste 10 absenţe nemotivate; informarea se face în scris;
părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în scris, în legătură cu situaţiile de corigenţă,
sancţionările disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie; îndeplineşte alte
atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în conformitate cu
reglementările în vigoare sau cu fişa postului.
Art. 112. Profesorul diriginte are şi alte atribuţii:


răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinţi,
tutori sau susţinători legali şi de consiliul clasei;



completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;



motivează absenţele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de prezentul
Regulament şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;



încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o
consemnează în catalog şi în carnetul de elev;



realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor obţinute de către
aceştia la învăţătură şi purtare;



completează documentele specifice colectivului de elevi pe care-1 coordonează,
respectiv: catalogul clasei, carnetele de elevi, fişa psihopedagogică;



monitorizează completarea portofoliului educaţional al elevilor;



întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei;



elaborează portofoliul dirigintelui.

Art.113. Dispoziţiile articolelor precedente se aplică în mod corespunzător învăţătorilor/
institutorilor/ profesorilor pentru învătământ primar.

CAPITOLUL VI
PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC
• Personalul didactic auxiliar
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Art.114. Personalul didactic auxiliar este obligat sa respecte programul şcolii specific fiecărui
compartiment.
Art.115. Atribuţiile, sarcinile, competenţele şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar
sunt cuprinse în fişa postului.
Art.116. Personalul didactic auxiliar trebuie să aibă o ţinută şi o comportare ireproşabila în
relaţiile cu cadrele didactice, elevii, părinţii, conducerea şcolii, personalul nedidactic al şcolii,
precum şi cu orice persoană din afara instituţiei.
Art.117. Personalul didactic auxiliar are obligaţia de a răspunde la toate solicitările venite din
partea conducerii şcolii, considerate de interes major pentru instituţie.
Art.118. Întregul personal didactic auxiliar are obligaţia să participe la cursurile de formare,
iniţiate de conducerea şcolii, ISJ Suceava sau CCD Suceava, în conformitate cu specializarea şi
compartimentul în care activează.
Art.119. Întregul personalul didactic auxiliar este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor şi
informaţiilor care privesc strict instituţia, nefacând publice acele informaţii care aduc atingere
imaginii instituţiei.
Art.120. Personalul didactic auxiliar are obligaţia de a semna zilnic condică, consemnând cu
exactitate activităţile desfăşurate în ziua respectivă.
Art.121 Se interzice personalului didactic auxiliar:
a) prezenţa în incinta unităţii sub influenţa băuturilor alcoolice;
b) desfăşurarea de activităţi politice sau de prozelitism religios în şcoală;
c) înregistrarea audio - video a oricăror activităţi didactice, şedinţe (ale consiliului
profesoral, ale consiliului de administraţie, ale comisiei de disciplină, etc.), colocvii,
seminarii, prezentări, expuneri, etc., prin orice mijloace, precum şi fotografierea /
fotocopierea documentelor şcolare. Sunt exceptate de la această prevedere activităţile
didactice şi extraşcolare unde conducerea şcolii şi organizatorul (organizatorii)
activităţilor îşi dau explicit acordul.
d) să publice sau să posteze în mass-media texte, fotografii şi filme de natură să aducă
prejudicii imaginii şcolii. Orice text, imagine şi film referitoare la Şcoala Gimnazială
"Acad. H. Mihăescu" Udeşti, destinate publicării, sunt supuse analizei Comisiei de
promovarea a imaginii şcolii şi aprobate de conducerea şcolii.
Art.122. În cazul în care un membru al personalului didactic auxiliar al şcolii nu poate fi prezent
la program din motive obiective, are datoria să anunţe conducerea şcolii. Neanunţarea în timp
util se consideră absenţă nemotivată.
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Art.123 În caz de nerespectare a reglementărilor prezentului Regulament de Ordine Interioară se
vor aplica sancţiuni disciplinare prevăzute în ROFUIP şi în Codul Muncii.
Art.124. Neîndeplinirea unor atribuţii înscrise în fişa postului, în notele de serviciu (redactate de
conducerea şcolii) se consideră abatere disciplinară şi se sancţionează conform sancţiunilor
prevăzute de legislaţia în vigoare;
Art.125. Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:
a) întârzierea sistematică în efectuarea rapoartelor, statisticilor etc.;
b) neglijenţa repetată în completarea documentelor oficiale şi a celor solicitate de
conducerea şcolii;
c) desfăşurarea altor activităţi decât cele stabilite prin fişa postului în timpul orelor de
program;
d) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile de serviciu;
e) lipsa nemotivată de la serviciu sau întârzierea repetată de la serviciu;
f) părăsirea sediului unităţii în timpul orelor de program fără aprobarea conducerii şcolii;
g) manifestări care aduc atingere prestigiului şcolii;
h) orice alte fapte considerate abateri disciplinare prin prezentul regulament;
i) introducerea sau consumul de băuturi alcoolice în timpul programului, sau prezentarea în
stare de ebrietate la serviciu;
j) reclamaţii nefondate;
Art. 126. Sancţiunile vor fi aplicate după cercetarea presupuselor fapte ce pot constitui abateri
disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art.127. COMPARTIMENT SECRETARIAT - SECRETARĂ
1. Atribuţiile compartimentului de secretariat sunt cele prevăzute în LEN precum şi cele
prevăzute în fişa postului.
2. Prezentul regulament face unele precizări şi adăugiri faţă de legile mai sus amintite.
3. Se subordonează conducerii şcolii, executând corect şi la timp dispoziţiile acestuia, în
ordinea de priorităţi indicată şi colaborează cu celelalte compartimente.
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4. Îşi îndeplineşte conştiincios sarcinile din fişa postului, realizând lucrări de secretariat
corecte, care să nu afecteze imaginea şcolii sau să lezeze drepturile salariaţilor sau ale
elevilor.
5. Accesul în secretariat este permis numai persoanelor care solicită rezolvarea unor
probleme specifice compartimentului.
6. Asigură confidenţialitatea problemelor specifice compartimentului.
7. Efectuează înscrierea elevilor verificând actele şi completând Registrul de evidenţă şi
înscriere a elevilor.
8. Completează şi păstrează documentele şi dosarele personalului didactic în vederea
stabilirii salarizării.
9. Se ocupă de întocmirea situaţiilor solicitate de, ME, ISJ Suceava, conducerea şcolii.
Art.128.
COMPARTIMENT
PATRIMONIU

ADMINISTRATIV

-

ADMINISTRATOR

DE

1. Atribuţiile de serviciu ale administratorului sunt cele prevăzute în LEN, precum şi cele
prevăzute în fişa postului.
2. Prezentul regulament face unele precizări şi adăugiri faţă de legile mai sus amintite.
3. Se subordonează conducerii şcolii executând corect şi la timp dispoziţiile acestuia.
4. Foloseşte timpul de lucru exclusiv pentru probleme de serviciu.
5. Se îngrijeşte de dotarea claselor, laboratoarelor şi cabinetelor cu mobilier, aparatură şi cu
materiale necesare.
6. Răspunde de planificarea, repartizarea şi întrebuinţarea materialelor.
7. Administrează localul şcolii, asigură curăţenia, încălzitul şi iluminatul localului şcolii.
8. Asigură reparaţia mobilierului deteriorat.
9. Administrează şi răspunde de păstrarea bunurilor mobile şi imobile, ţine evidenţa lor cu
registrul de inventar şi le repartizează pe gestionari.
10. Face parte din comisia de casare şi clasare a bunurilor.
11. Controlează respectarea normelor de igiena în şcoală şi ia măsuri pentru preîntâmpinarea
incendiilor, asigură paza şi securitatea clădirii.
12. Coordonează activitatea personalului nedidactic;
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13. Semestrial elaborează un program de activitate vizând acţiuni specifice sectorului şi
perioadei.
14. Asigură pregătirea localului şcolii pentru începerea noului an şcolar şi a semestrului al
II—lea prin realizarea igienizării şi a reparaţiilor curente.
15. Aprovizionează şcoala cu materiale de curăţenie şi dezinfecţie, precum şi cu alte
materiale necesare compartimentului.
Art.129. COMPARTIMENT CONTABILITATE - CONTABILĂ
1. Serviciul de contabilitate este subordonat directorului unităţii de învăţământ.
2. Asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii
de învăţământ, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
3. Îndeplineşte orice sarcini financiar-contabile încredinţate de director sau stipulate expres
în acte normative.
4. Atribuţiile specifice postului de contabil se regăsesc în fişa postului.
5. Asigură confidenţialitatea problemelor specifice compartimentului.
Art.130. COMPARTIMENT BIBLIOTECĂ - BIBLIOTECARĂ
1. Atribuţiile de serviciu ale bibliotecarei sunt cele prevăzute în ROF, precum şi cele
prevăzute în fişa postului.
2. Prezentul regulament face unele precizări şi adăugiri faţă de legile mai sus amintite.
3. Se subordonează conducerii şcoîii, executând corect şi la timp dispoziţiile acestuia, în
ordinea de priorităţi indicată şi colaborează cu celelalte compartimente.
4. Informează cadrele didactice şi elevii despre noile achiziţii de carte şi abonamente la
publicaţiile de specialitate.
5. Asigură conservarea fondului de carte.
6. Colaborează cu cadrele didactice;
7. Îşi îndeplineşte conştiincios sarcinile din fişa postului, realizând situaţii corecte, care să
nu afecteze imaginea şcolii sau să lezeze drepturile personalului şcolii sau ale elevilor.
8. Promovează fondul documentar şi resursele bibliotecii prin: alcătuirea de mape
documentare, pliante şi filme de prezentare, liste de publicaţii etc.
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9. Planul managerial, rapoartele semestriale şi anuale, situaţiile statistice sunt supuse
aprobării Consiliului de Administraţie al şcolii;
10. Elaborează
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semestrial

un

raport

de

activitate

al

departamentului

PERSONAL NEDIDACTIC
Art.131. Îngrijitori
1. Atribuţiile personalului nedidactic (îngrijitori) sunt prevăzute în fişa postului.
2. Asigură curăţenia localului, a curţii şi trotuarelor din jurul şcolii.
3. În vacanţe participă la programul de igienizare generală a şcolii.
4. Îngrijesc şi răspund de obiectele de inventar pe care le au în primire.
5. Îndeplinesc sarcinile primite de la administrator sau directori.
6. În timpul pauzelor supraveghează zona grupurilor sanitare, iar în timpul orelor fac
curăţenie în grupurile sanitare, pe holuri şi pe scări.
7. Semnalează administratorului deficienţele constatate pe sectorul propriu.
8. Iau măsuri de economisire a consumului de apă şi energie electrică.
9. Respectă regulile de protecţia muncii şi P.S.I. participând la instruirile realizate de
administrator.
10. Au o atitudine decentă, demnă, atât faţă de elevi cât şi faţă de părinţi, profesori, directori,
personal administrativ.
Art.132. Muncitori
1. Muncitorii de întreţinere sunt subordonaţi directorilor şi administratorului, având
atribuţiile din fişa postului.
2. Întreţin în stare de funcţionare localul şcolii verificând zilnic, pe etaje, apariţia unor
disfuncţii care vor fi soluţionate cu promptitudine.
3. Verifică şi repară acoperişul, instalaţia pluvială, când e cazul, precum şi instalaţiile de
încălzire, electrică şi sanitară, asigurând funcţionarea lor normală.
4. Repară şi recondiţionează uşi, ferestre, bănci, dulapuri şi înlocuieşte geamuri sparte.
5. Ajută administratorul la aprovizionarea cu materiale necesare întreţinerii şcolii.
6. Nu efectuează în timpul serviciului lucrări particulare cu sculele şi dispozitivele şcolii şi
nu părăseşte locul de muncă pentru rezolvarea unor probleme personale.
7. Îşi însuşesc şi respectă normele de Protecţie şi Securitate a Muncii, precum şi cele de
P.S.I., participând la instruirile realizate de administrator.
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8. În perioada iernii asigură deszăpezirea trotuarului din faţa clădirii, precum şi a intrării
elevilor şi profesorilor.
Art.133. Nerespectarea prevederilor actualului regulament, sau a prevederilor din Regulamentul
de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cât şi a sarcinilor,
atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în fişa postului, duce automat la aplicarea
următoarelor sancţiuni, în funcţie de gravitatea şi numărul abaterilor:
-

Observaţie individuala verbală;

-

Observaţie scrisă;

-

Avertisment;

-

Diminuarea salariului de bază;

-

Desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

CAPITOLUL VII
PĂRINŢI
Art.134. Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al antepreşcolarului/preşcolarului/elevului are
dreptul să decidă, în limitele legii, cu privire la unitatea de învăţământ unde va studia copilul/
elevul.
Art.135. (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie
informat periodic referitor la situaţia şcolară şi comportamentul propriului copil.
(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească
informaţii numai referitor la situaţia propriului copil.
Art.136. (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta
unităţii de învăţământ dacă:
-

a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul
unităţii de învăţământ;

-

desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;

-

depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ;

-

participă la întâlnirile programate cu educatoarea/învăţătorul/institutorul/ profesorul
pentru învăţământ preşcolar/primar/profesorul diriginte.
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(2) Consiliul de administraţie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al părinţilor, tutorilor sau
susţinătorilor legali în unităţile de învăţământ, pentru alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (1).
Art.137. (1) Părinţii, tutorii sau susţinători legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu
personalitate juridică, conform legislaţiei în vigoare.
Art.138. Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite
rezolvarea unor stări conflictuale în care este implicat propriul copil, prin discuţii amiabile, cu
salariatul unităţii de învăţământ implicat cu educatorul-puericultor/ educatoarea/
învăţătorul/institutorul/ profesorul pentru învăţământul preşcolar/primar /profesorul diriginte, cu
directorul unităţii de învăţământ. în situaţia în care discuţiile amiabile nu conduc la rezolvarea
conflictului, părintele, tutorele sau susţinătorul legal adresează o cerere scrisă conducerii unităţii
de învăţământ.
Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali
Art.139. (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de
a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru
şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor.
(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care nu asigură şcolarizarea elevului, pe perioada
învăţământului obligatoriu, poate fi sancţionat cu amendă cuprinsă între 100 lei şi 1000 lei ori
este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii.
(3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin.(2) se
realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de
administraţie al unităţii de învăţământ.
(4) Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învăţământ,
părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale
solicitate, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă/ pentru evitării
degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi/preşcolari din colectivitate/ unitatea de învăţământ.
(5) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună,
să ia legătura cu educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/
profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului. Prezenţa părintelui, tutorelui
sau susţinătorului legal va fi consemnată în caietul educatoarei//învăţătorului/institutorului/
profesorului pentru învăţământ primar, profesorului diriginte, cu nume, dată şi semnătură.
(6) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului răspunde material pentru distrugerile
"numirilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev.
(7) Părintele,tutorele sau susţinătorul legal al elevului din învăţământul primar are obligaţia să-1
însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea orelor de curs să-1 preia.
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în cazul în care părintele, tutorele sau susţinătorul legal nu poate să desfăşoare o astfel de
activitate, împuterniceşte o altă persoană.
(8) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din învăţământul primar, gimnazial şi
ciclul inferior al liceului are obligaţia de a solicita, în scris, retragerea elevului în vederea
înscrierii acestuia într-o unitate de învăţământ din străinătate.
Art.140. Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a copiilor/elevilor şi
a personalului unităţii de învăţământ.
Art.141. Respectarea prevederilor prezentului regulament şi a Regulamentului de organizare şi
funcţionare al unităţii de învăţământ este obligatorie pentru părinţii, tutorii sau susţinătorii legali
ai copiilor/elevilor.
Comitetul de părinţi
Art. 142. (1) În unităţile de învăţământ, la nivelul fiecărei grupe/clase, se înfiinţează şi
funcţionează comitetul de părinţi.
(2) Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea
generală a părinţilor, convocată de educatoare/învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul
primar/profesorul diriginte care prezidează şedinţa.
(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 15 zile
calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar.
(4) Comitetul de părinţi se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri; în prima
şedinţă de după alegere membrii comitetului decid responsabilităţile fiecăruia, pe care le
comunică profesorului pentru învăţământul preşcolar/primar/profesorului diriginte.
(5) Comitetul de părinţi reprezintă interesele părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai
elevilor clasei în adunarea generală a părinţilor la nivelul şcolii, în consiliul reprezentativ al
părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei şi în
relaţiile cu echipa managerială.
Art.143. Comitetul de părinţi are următoarele atribuţii:
-

pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor elevilor clasei;
deciziile se, iau în cadrul adunării generale a părinţilor, cu majoritatea simplă a voturilor
părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali prezenţi;

-

sprijină educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ primar/
profesorul diriginte în organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi
educative extraşcolare;
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-

sprijină educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ primar/
profesorul diriginte în derularea programelor de prevenire şi combatere a absenteismului
în mediul şcolar;

-

atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin
programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din
şcoală;

-

sprijină
conducerea
unităţii
de
învăţământ
şi
educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ primar/ profesorul
diriginte şi se implică activ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a
grupei/clasei şi a unităţii de învăţământ;

-

sprijină unitatea de învăţământ şi educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru
învăţământ primar/ profesorul diriginte în activitatea de consiliere şi de orientare socioprofesională;

-

se implică activ în asigurarea securităţii copiilor/elevilor pe durata orelor de curs, precum
şi în cadrul activităţilor educative, extraşcolare şi extracurriculare;

-

prezintă, semestrial, adunării generale a părinţilor, justificarea utilizării fondurilor, dacă
acestea există.

Art.144. Preşedintele comitetului de părinţi reprezintă părinţii, tutorii sau susţinătorii legali în
relaţiile cu conducerea unităţii de învăţământ şi alte foruri, organisme şi organizaţii.
Art.145. (1) Comitetul de părinţi poate decide să susţină, inclusiv financiar, întreţinerea,
dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinţi nu este
obligatorie.
(2) Sponsorizarea unei grupe/clase de către un agent economic/persoane fizice se face cunoscută
comitetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru copii/
elevi/părinţi, tutori sau susţinători legali.
(3) Este interzisă implicarea copiilor/elevilor sau a cadrelor didactice în strângerea fondurilor.
Contractul educaţional
Art. 146 (1) Unităţile de învăţământ încheie cu părinţii sau reprezentanții legali, în momentul
înscrierii antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract
educaţional în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor.
(2) Modelul contractului educaţional este prezentat în anexa la prezentul regulament. Acesta este
particularizat la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ prin decizia consiliului de administraţie,
după consultarea Consiliului de părinţi al unităţii de învăţământ.
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Art. 147. Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul unităţii de
învăţământ.
(2) Eventualele modificări ale unor prevederi din contractul educaţional se pot realiza printr-un
act adiţional acceptat de ambele părţi şi care se ataşează contractului educaţional.
Art. 148 (1) Contractul educaţional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare ale
părţilor semnatare - respectiv unitatea de învăţământ, beneficiarul primar al educaţiei, părintele
sau reprezentantul legal, scopul pentru care se încheie contractul educaţional, drepturile părţilor,
obligaţiile părţilor, durata valabilităţii contractului, alte clauze.
(2) Contractul educaţional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte sau
reprezentant legal, altul pentru unitatea de învăţământ şi îşi produce efectele de la data semnării.
(3) Consiliul de administraţie monitorizează modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în
contractul educaţional.
(4) Comitetul de părinţi al clasei urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în
contractul educaţional de către fiecare părinte sau reprezentantul legal şi adoptă măsurile care se
impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document.
(5) Candidaţii admişi în unităţile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi
securitate naţională încheie cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne,
Ministerul Justiţiei şi alte instituţii cu atribuţii în domeniile apărării, informaţiilor, ordinii publice
şi securităţii contracte educaţionale prin care sunt stabilite obligaţiile părţilor contractante,
conform instrucţiunilor specifice.
CAPITOLUL VIII DISPOZIŢII FINALE
Art.146. Prevederile Regulamentului de Ordine Interioară se completează cu regulamentele
celorlalte organisme de conducere şi coordonare care funcţionează la nivelul unităţii şcolare, prin
sarcinile şi atribuţiile'stabilite fiecărui salariat prin fişa postului şi prin dispoziţiile interne emise
de către conducerea unităţii.
Art.147. Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa angajaţilor, a elevilor, a părinţilor sau
reprezentanţilor legali ai acestora.
Art.148. Prezentul regulament va fi prelucrat la fiecare clasă de către educatori/ învăţători /
diriginţi.
Art.149. Toate cadrele didactice din şcoală vor monitoriza respectarea acestuia, iar elevii şi
părinţii acestora vor semna câte un tabel de luare la cunoştinţă.
Art.150. Prezentul regulament întră în vigoare după aprobarea lui în Consiliul de Administraţie
al şcolii.
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Elaborat de Comisia de revizuire a Regulamentului de Ordine Interioară,
Director, Prof. IACOB DUMITRU
Director adjunct, Prof. POPESCU OANA ANDA
Consilier educativ, Prof. înv. primar TELEAGĂ DANIELA ISABELA
Coordonator CEAC, Prof. BĂDĂLUTĂ PETRONELA DANIELA
Membri CEAC, Prof. înv. primar PETRARU DIANA VICTORIȚA
Prof. VOIȚIC CRISTINA MARIA
Membru CA, Prof. IAVNIC DALIA
Membri Comisia pentru curriculum. Prof. CĂLUGĂREANU ADINA LAURA
Prof. TRIFAN OANA
Responsabil CCOS, Prof. BEJAN OANA SÎNZIANA
Lider de sindicat, Prof. înv. primar CROITOR ANA MARIA
Secretar șef, SIMIONEASA DELIA

Prevederile actualului Regulament de ordine interioară vor fi completate şi îmbunătăţite
periodic de către Comisia de revvizuire a R.O.I., pe baza propunerilor primite de la
profesori,
elevi,
părinţi
sau
la
apariţia
unor
noi
acte
normative.
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