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TITLUL I
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Regulamentul intern este un act normativ elaborat cu scopul desfăşurării optime a
procesului de învăţământ, prin stabilirea unor reglementări proprii, în concordanţă cu condiţiile concrete
din Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” Ploieşti, cu particularităţile colectivelor de elevi şi de personal.
Regulamentul intern al Şcolii Gimnazială „Grigore Moisil” Ploieşti este elaborat în conformitate cu:
 Constituţia României;
 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
 Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea
Anexei - Regulament - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar la OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea ROFUIP.
 Statutul elevului;
 Codul Muncii;
 Ordonanța de urgență nr.46 din 14 octombrie 2003 privind protecția maternității la locul de muncă;
 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului/1948;
 Convenţia cu privire la drepturile copilului/1989;
 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre barbati si femei;
 Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ;
 Legea nr. 29/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/2007;
 Ordinul comun nr. 5015/2002;
 OMEC nr. 5699/2005;
 OMECTS nr. 4714 privind modificarea şi completarea OMEdC nr. 4925/08.08.2005 din
23.08.2010;
 Ordinul nr. 4619 pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare si functionare a consiliului
de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar;
Art.2. Respectarea regulamentului intern este obligatorie pentru personalul tot personalul
salariat (de conducere, didactic de predare şi instruire practică, didactic auxiliar, nedidactic), pentru
elevii şi părinţii/reprezentanţii legali ai acestora din Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” Ploieşti.
Art.3. (1) În incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar sunt interzise, potrivit legii, crearea
şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de propagandă
politică şi prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele de conduita morala si
convieţuire sociala, care pun în pericol sănătatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor sau a personalului
din unitate.
(2) In unitatile de invatamant se asigura dreptul fundamental la invatatura si este interzisa orice
forma de discriminare a elevilor si a personalului din unitate,
Art.4. (1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic
următor.
(2) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a
sesiunilor de examene se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei nationale şi, după consultarea
reprezentanţilor federaţiilor sindicale, reprezentative la nivel de ramură - învăţământ.
(3) În situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi naturale, alte situatii
exceptionale, cursurile şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată.
(4) Suspendarea cursurilor şcolare se poate face, după caz:
a) la nivelul unităţii de învăţământ, la cererea directorului, după consultarea sindicatelor şi cu
aprobarea inspectorului şcolar general;
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b) la nivelul grupurilor de unităţi din acelaşi judeţ/municipiu Bucureşti, la cererea inspectorului
şcolar general, cu aprobarea Ministerului Educaţiei Nationale.
c) la nivel regional sau naţional, prin ordinul ministrului Educaţiei Nationale.
(5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei
şcolare până la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar. Aceste măsuri se stabilesc prin decizie a
directorului unităţii/unităţilor de învăţământ.

CAPITOLUL II
ORGANIZAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Art.5. (1) Unităţile de învăţământ primar şi gimnazial sunt obligate să şcolarizeze, cu prioritate,
în limita planului de şcolarizare aprobat, elevii care au domiciliul în aria de cuprindere a unităţii de
învăţământ respective. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui / tutorelui
legal.
(2) Părintele/tutorele legal are dreptul de a solicita şcolarizarea fiului/fiicei sale la o altă unitate
şcolară de învăţământ primar sau gimnazial decât cea la care domiciliul său este arondat. Înscrierea se
face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui / tutorelui legal şi se aprobă de către consiliul de
administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită înscrierea, în limita planului de şcolarizare
aprobat, după asigurarea şcolarizării elevilor aflaţi în aria de cuprindere a şcolii respective.
Art.7. (1) În învăţământul preuniversitar, formaţiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de
studiu, conform art. 63 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Activitatea de învăţământ pe grupe de
studiu se reglementează prin ordin al MEN.
(2) Studiul disciplinelor de specialitate din învăţământul sportiv se realizează pe clase, pe grupe
sau individual, potrivit criteriilor stabilite de MEN, prin metodologii specifice.
(3) MEN poate stabili, prin reglementări specifice, şi alte discipline de învăţământ la care
predarea se face pe grupe sau individual.
Art.8. (1) La consituirea grupei de preșcolari, a claselor pregătitoare și a claselor a V-a se
asigură mixarea elevilor astfel încât diversitatea socială, etnică, culturală etc.a circumscripției școlare să
se reflecte în fiecare grupă, clasă, ultimele două bănci.
(2) Clasa a V-a cu profil sportiv Mozaic (baschet, înot) se constituie în baza promovării probelor
care testează aptitudinile sportive (specifice celor două sporturi) ale elevilor.
(3) La înscrierea în învăţământul gimnazial se asigură, de regula, continuitatea studiului limbilor
moderne, tinand cont de oferta educaţională a unităţii de învăţământ.
Art.9. (1) Pentru studiul disciplinelor din Curriculum la decizia şcolii, al limbilor moderne sau
pentru situaţii speciale, clasele pot fi împărţite în grupe, în conformitate cu prevederile Statutului
elevului, cu incadrarea în numărul de ore aprobat. Constituirea de grupe poate fi efectuată numai în
situaţia în care studiul cu întreaga clasă nu este posibil.
(2) Conducerea unităţii de învăţământ, în interesul superior al elevului, poate să asigure un
program de sprijin al elevilor care nu au studiat limba modernă respectivă sau nu se află la acelaşi nivel
de studiu cu ceilalţi elevi din clasă/grupă, cu încadrarea în bugetul unităţii de învăţământ.
(3) O grupă de studiu conţine minimum 10 elevi; în situaţii speciale, inspectoratul şcolar poate
aproba grupe cuprinzând cel puţin 7 elevi, cu asumarea consecinţelor financiare implicate.
(4) În învăţământul preuniversitar, în situaţii speciale, grupele, clasele şi anii de studiu sub
efectiv funcţionează cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naționale.
Art.10. (1) În unităţile de învăţământ preuniversitar, cursurile se desfăşoară într-un singur
schimb, în situaţia în care resursele materiale şi umane permit acest lucru.
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(2) În situaţiile în care clasele pregătitoare, I - a IV-a funcţionează împreună cu clasele din alte
cicluri de învăţământ, ora de curs este de 50 de minute, iar în ultimele cinci minute învăţătorii
organizează activităţi extracurriculare, de tip recreativ.
(3) Pentru clasele din învăţământul gimnazial ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10
minute după fiecare oră.
(4) În situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi durata pauzelor pot fi
modificate, cu aprobarea inspectorului şcolar general, la propunerea, bine fundamentată, a consiliului de
administraţie al unităţii de învăţământ.
(5) În urma analizei de nevoi întreprinse de consiliul de administraţie, privind resursele existente
(umane, financiare şi materiale) din unitatea de învăţământ, o comisie propune o ofertă sub formă de
pachete educaţionale pentru programul „Şcoala după şcoală”, conform metodologiei aprobate prin ordin
al ministrului Educaţiei Naţionale. Programul „Afterschool” se organizează prin decizia consiliului de
administraţie al unităţii de învăţământ, cu avizul inspectoratului şcolar.
Art. 11 Precizări interne:
(1) AMPLASAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Unitatea de învăţământ:
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL”
Codul SIREUS:
635726
Judeţul:
PRAHOVA
Localitatea:
PLOIEŞTI
Strada:
LAURILOR, 2A
Cod:
100104
Telefon/fax:
0244 – 567036
E-mail:
grigore_moisil2003@yahoo.com
Anul înfiinţării:
1964
(2) STRUCTURA ŞI FORMELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” Ploieşti funcţionează cu:
● învăţământ preşcolar;
 învăţământ primar, clasele pregatitoare si I-IV;
 învăţământ secundar gimnazial, clasele V-VIII;
 Conform Organigramei (vezi Anexa 2).
(3) FORMAREA CLASELOR
Clasele se formează la începutul fiecărui ciclu de învăţământ, cu efectivele prevăzute de lege:
 25 elevi în medie la învăţământul primar (10-25);
 30 elevi în medie la învăţământul gimnazial (10-30).
(4) SPAŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Activitatea Şcolii Gimnazială „Grigore Moisil” Ploieşti se desfăşoară în săli de clasă, cabinete şi
laboratoare, sală şi terenuri de sport. Intrarea în cabinete şi laboratoare are loc potrivit programării, sub
supravegherea cadrelor didactice de specialitate.
Accesul în sala se sport se realizează conform orarelor aprobate. Elevii au acces în sala de sport
numai însoţiţi de învăţătorul/profesorul de educaţie fizică, numai în echipament corespunzător.
(4) PROGRAMUL ŞCOLII GIMNAZIALE „GRIGORE MOISIL”
(a) Procesul de învăţământ se desfăşoară potrivit orarului, în 2 schimburi, cu pauze de 10 minute
(pauza mare de 20 minute, pentru ciclul primar şi 10 minute, pentru ciclul gimnazial):
 Învăţământ primar
8.00 – 12.10/13.00
 Învăţământ gimnazial
12.10/13.10 – 18.00
(b) Personalul didactic auxiliar îşi desfăşoară activitatea pe baza următorului program:
 Compartimentul secretariat: 8.00 – 16.00/10.00 – 18.00
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 Bibliotecar: 8.00 – 16.00
(c) Personalul nedidactic îşi desfăşoară activitatea pe baza următorului program:
 Compartimentul contabilitate: 8.00 – 16.00
 Administrator: 8.00 – 16.00
 Personalul de îngrijire: 2 schimburi 6.00 – 14.30 / 12.00 – 20.00
 Muncitor: 8.00 – 16.00
(5) DATE PRIVIND SIGURANŢA CIVICĂ ÎN ZONA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
a) Stabilirea modului de acces în unitate
Intrarea în şcoală se face conform Procedurii privind accesul persoanelor în Şcoala „Grigore
Moisil” Ploieşti, a prezentului regulament. (Anexa 2)
b) Asigurarea pazei permanente
Serviciul de pază şi ordine este asigurat permanent în perioada desfăşurării procesului educativ,
cu personal specializat, în trei schimburi, astfel:
- pe timp de zi – agent de pază (contract cu firma specializată): 11.30 – 19.30;
c) Asigurarea împrejurimilor corespunzătoare spaţiului de învăţământ şi securizarea clădirii
unităţii de învăţământ
Terenul pe care este construită clădirea şcolii, cât şi împrejurimile corespunzătoare spaţiului de
învăţământ, este împrejmuit cu un gard de plasă metalică împletită, înalt de 1,5 metri, cu trei porţi de
acces.
d) Asigurarea iluminatului corespunzător în jurul clădirii aparţinând unităţii de învăţământ
Clădirile care aparţin unităţii de învăţământ, cât şi aleile de acces spre acestea, sunt iluminate
corespunzător cu lămpi speciale care să reziste intemperiilor şi care sunt protejate prin grilaje metalice
de eventuale lovituri.
e) Personalizarea elevilor Şcolii Gimnaziale „Grigore Moisil” Ploieşti
Personalizarea elevilor Şcolii Gimnaziale „Grigore Moisil” Ploieşti se face prin uniformă.
Începând cu anul şcolar 2009-2010, cu consultarea Comitetului de părinţi pe şcoală, Consiliul de
administraţie a aprobat şi impus uniforma elevilor din această unitate.
Uniforma constă în cămaşă albă, pantaloni si vestă bleumarin, pentru băieţi, respectiv
cămaşă albă şi fustă şi vestă (bleumarin) sau sarafan (bleumarin), pentru fete. Este interzisa
sanctionarea elevilor care nu poarta uniforma unitatii de invatamant.
f) Stabilirea modului în care se realizează informarea operativă a poliţiei despre producerea unor
evenimente de natură să afecteze ordinea publică, precum şi prezenţa nejustificată a unor persoane în
şcoală sau în apropierea acesteia sau care încearcă să determine elevii să consume sau să comercializeze
droguri.
Atât agenţii de pază, cât şi personalul şcolii, didactic, nedidactic sau auxiliar au obligaţia de a
informa poliţia despre producerea unor evenimente de natură să afecteze ordinea publică, precum şi
despre prezenţa nejustificată a unor persoane în şcoală sau în apropierea acesteia, persoane care ar putea
să implice elevii în scopuri ilegale.
Numărul de telefon al Secţiei de poliţie – cartier Nord (0244 530870) este disponibil la fiecare
dintre cele două intrări în unitate, dar şi la agenţii de pază şi personalul şcolii.
g) Popularizarea în cadru organizat, în incinta unităţii de învăţământ, a cazurilor instrumentate
de poliţie privind fapte antisociale comise de elevi şi comunicarea măsurilor adoptate
La fiecare început de semestru, agenţii Secţiei de Poliţie din cartier informează şcoala despre
eventualele cazuri de delicvenţă juvenilă instrumentate în perioada anului şcolar precedent sau pe
perioada vacanţelor, dar şi în timpul anului şcolar, când se întâmplă evenimente neplăcute şi elevii
trebuie informaţi.
h) Crearea unei baze de date la nivelul unităţii şcolare privind situaţia elevilor problemă,
situaţia elevilor potenţial problemă, a elevilor despre care există date că frecventează anumite cercuri
şi punerea lor la dispoziţia organelor abilitate.
i) Măsuri disciplinare şi sancţiuni
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Abaterile de la prezentul regulament se constată de către persoane desemnate de Inspectoratul
Şcolar Judeţean Prahova, conducerea Şcolii cu Gimnaziale „Grigore Moisil” Ploieşti, agenţii de poliţie,
jandarmi, garda financiară..
(6) ACTIVITATEA CURRICULARĂ
(a) Stuctura anului şcolar se stabileşte prin ordin al MEN.
(b) Conţinutul învăţământului este asigurat prin planurile-cadru de învăţământ, programe
analitice şi
manuale şcolare.
* Planurile cadru de învăţământ cuprind discipline obligatorii (Curriculum nucleu) şi
Curriculum-ul la
decizia şcolii (aprofundări, extinderi şi opţionale), precum şi numărul de ore (minim şi maxim) aferent
acestora. Ele sunt aprobate de MEN.
* Programele analitice stabilesc obiectivele instructive-educative şi formative ale fiecărei
discipline, conţinuturile fundamentale de ordin teoretic, experimental şi aplicativ, precum şi orientări
metodologice generale pentru relizarea acestora. Ele sunt aprobate de MEN.
(c) În şcoala noastră se utilizează manuale alternative, numai din lista celor aprobate de MEN.
Cadrele didactice au dreptul de a alege şi recomanda elevilor un anumit manual.
(d) Elevii pot să nu frecventeze orele de Religie. Particparea/neparticiparea la orele de Religie se
stabilește conform procedurii operaționale.
(7) ELABORAREA OFERTEI CURRICULARE A ŞCOLII GIMNAZIALE “G.
MOISIL” PLOIESTI.
(a) Responsabilii de arii curriculare/ comisii metodice, în colaborare cu membrii catedrelor,
elaborează Curriculum-ul la decizia şcolii.
* Colectivele de catedră/ comisiile metodice construiesc parcursuri individuale de învăţare,
corespunzător intereselor elevului.
* Strategiile didactice utilizate trebuie să plaseze elevul în centrul procesului didactic.
* Responsabilii de arii curriculare decid tipul şi numărul disciplinelor opţionale din Şcoala
Gimnazială „Grigore Moisil” Ploieşti, pentru fiecare specializare, având în vedere:
- utilizarea resurselor;
- interesele elevilor;
- pregătirea personalului didactic.
(c) Comisia pentru curriculum elaborează proiectul curricular, prin care se stabileşte oferta
curriculară a şcolii.
* Oferta curriculară a Şcolii Gimnaziale “Grigore Moisil” Ploieşti, pentru anul şcolar următor,
este elaborată, făcută publică şi prezentată elevilor şi părinţilor până la sfârşitul lunii ianuarie a anului
şcolar în curs.
* Elevii şi părinţii din fiecare clasă vor studia lista opţiunilor prezente în oferta curriculară a
şcolii şi vor prezenta, în scris, opţiunile lor pentru anul şcolar următor, până în luna februarie a anului
şcolar în curs.
* Comisia pentru elaborarea schemelor orare elaborează schema orară proprie, potrivit
planurilor cadru de învăţământ elaborate de MEN, programului managerial şi oferta curriculară a şcolii.

(8) ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ
(a) Activitatea extracurriculară cuprinde activităţi extra-clasă şi extraşcolare, desfăşurate în
Şcoala Gimnaziala “Grigore Moisil” Ploieşti şi/sau în cluburi, tabere şcolare, baze turistice şi de
agrement, instituţii ştiinţifice, culturale, artistice şi sportive.
(b) Activitatea extracurriculară cuprinde forme variate, cu caracter stimulativ, de dezvoltare a
spiritului de iniţiativă al elevilor şi cu participarea opţională a acestora:
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Cercuri pe obiecte de studiu, ştiinţifice, tehnico-aplicative, cultural-artistice, sportive,
interdisciplinare, etc.;
 Meditaţii şi consultaţii, consemnate în condica de prezenţă şi aprobate de directorul şcolii, la
iniţiativa cadrelor didactice sau la solicitarea elevilor, pentru îmbunătăţirea performanţelor
şcolare;
 Vizite şi excursii, aprobate de director, pe baza propunerilor profesorilor-diriginţi sau
profesorului-conducător, care îşi asumă răspunderea pentru întreaga lor desfăşurare;
 Redactarea de reviste şcolare şi de alte materiale de promovare a imaginii şcolii;
 Simpozioane, concursuri, sesiuni de comunicări ştiinţifice, etc.
(c) Activitatea extracurriculară este coordonată de directori/responsabilul pentru programme si
activitati educative, cu sprijinul Comisiei pentru activităţi extracurriculare, pe baza unui
program alcătuit conform propunerilor cadrelor didactice.
(9) ASISTENŢA MEDICALĂ ŞI EDUCAŢIA SANITARĂ
(a) Asistenţa medicală a Şcolii. Gimnaziale “Grigore Moisil” Ploiesti se asigură prin Cabinetul
medical şcolar.
(b) Atribuţiile medicului şcolar sunt următoarele:
1. Examinarea tuturor elevilor pentru examenul medical de bilanţ al stării de sănătate, în vederea
aprecierii nivelului de dezvoltare fizică a acestora şi depistării, din timp, a unor afecţiuni;
2. Selecţionarea elevilor cu probleme de sănătate pentru orientarea lor şcolar-profesională, din
punct de vedere medical, la terminarea studiilor;
3. Examinarea şi eliberarea vizei elevilor care urmează să participe la competiţii sportive;
4. Examinarea şi acordarea avizului elevilor care urmează să plece în diverse tipuri de tabere;
5. Examinarea elevilor din evidenţa specială, care urmează să plece la cure balneare;
6. Examinarea elevilor care vor fi supuşi imunizărilor profilactice, pentru stabilirea eventualelor
contradicţii medicale;
7. Supravegherea efectuării vaccinărilor;
8. Supravegherea recoltărilor pentru investigaţii de laborator, în vedera depistării afecţiunilor
infecto-contagioase.
c) Atribuţiile cadrului mediu sanitar din Cabinetul medical şcolar sunt următoarele:
1. Desfăşurarea de activităţi de medicină preventivă (examene medicale periodice);
2. Desfăşurarea unor activităţi de educaţie sanitară, în colaborare cu Comisia pentru sănătate şi
comportament ecologic;
3. Controlul aplicării şi respectării normelor de igienă în spaţiile de învăţământ;
4. Efectuarea imunizării profilactice şi a triajelor epidemiologice;
5. Desfăşurarea de acţiuni de combatere a focarelor de boli transmisibile;
6. Efectuarea sterilizării instrumentarului şi aplicarea altor măsuri de igienă şi antiepidemice în
cadrul Cabinetului medical şcolar;
7. Completarea, sub supravegherea medicului, a rapoartelor statistice lunare şi anuale;
8. Îndeplinirea sarcinilor de asistenţă medicală curativă, la indicaţia medicului (tratamente,
acordarea primului ajutor, etc.).
d) Educaţia sanitară se realizează de către cadrele medicale şi învăţători/diriginţi. Educaţia
sanitară:
 Urmăreşte pregătire elevilor pentru apărarea şi păstrarea sănătăţii, dezvoltarea deprinderilor
igienice pentru apărarea sănătăţii proprii şi a colectivităţii, dezvoltarea fizică şi psihică
armonioasă;
 Se realizează, în principal, prin disciplinele de învăţământ, activităţi organizate de Comisia
pentru sănătate şi comportament ecologic (conferinţe, întâlniri cu specialişti, concursuri
tematice), consultaţii individuale la Cabinetul medical, etc.;
 Este controlată de directorul Şcolii Gimnaziale “Grigore Moisil” Ploieşti, prin desemnarea
unui membru al Consiliului de administraţie.
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(10) PROTECŢIA MUNCII ŞI PREVENIREA INCENDIILOR
(a) În Şcoala Gimnazială “Grigore Moisil” Ploieşti funcţionează Comisia de securitate şi
sănătate în muncă şi pentru situaṭii de urgenṭă, ale cărei atribuţii sunt stabilite prin programul anual de
măsuri.
(b) Directorul Şcolii Gimnaziale “Grigore Moisil” Ploieşti, cadrele didactice şi personalul
administrativ cu atribuţii în domeniu răspund de aplicarea tuturor normelor privind protecţia muncii şi
prevenirea incendiilor.
 Directorul Şcolii Gimnaziale “Grigore Moisil” Ploieşti :
- Are obligaţia să instruiască, prin persoane competente, personalul didactic şi nedidactic în
problemele de protecţia muncii şi prevenirea incendiilor;
- Adoptă măsurile necesare pentru a preveni expunerea salariatelor gravide/care și-au reluat
activitatea după efectuarea concediului de lăuzie sau care alăptează la riscuri ce le pot afecta sănătatea și
securitatea ori a copilului nou-născut, după caz.
- Asigură, prin Comisia de securitate în muncă şi pentru situatii de urgenṭă, existenţa în şcoală
a planurilor de evacuare în caz de incendii şi instrucţiuni de protecţia muncii şi paza contra incendiilor,
specifice fiecărui loc de muncă şi fiecărei activităţi;
- Controlează, împreună cu responsabilii de compartimente, modul de aplicare a instrucţiunilor
în clase, cabinete, laboratoare, sală de sport, etc.
 Cadrele didactice care desfăşoară activităţi de laborator efectuează instructajul de protecţia
muncii şi prevenirea incendiilor înaintea activităţii respective şi răspund de securitatea
elevilor în această perioadă;
 Învăţătorii şi diriginţii vor instrui periodic elevii cu privire la normele de protecţia muncii şi
prevenirea incendiilor, specifice activităţii şcolare şi extraşcolare.
(c) În caz de accidente grave, directorul şcolii sesizează imediat Inspectoratul Teritorial de Stat
pentru Protecţia Muncii, Procuratura locală, Inspectoratul de Poliţie şi Inspectoratul Şcolar Judeţean
Prahova (care va anunţa, de urgenţă, conducerea MEN.
(d) Consiliul de administraţie analizează periodic modul de desfăşurare a activităţii Comisiei de
securitate şi sănătate în muncă şi pentru situatii de urgenṭă, stabilind măsuri de optimizare a acesteia.
(e) Directorul şcolii, prin compartimentele administrativ şi contabilitate, asigură baza tehnicomaterială necesară de protecţia muncii şi prevenirea incendiilor.
(11) EDUCAŢIA RUTIERĂ
(a) Educaţia rutieră se realizează în cadrul orelor de dirigenţie, în lecţii la diferite discipline de
învăţământ şi prin activităţi specifice, în cadrul Comisiei de educatie rutieră şi de prevenire a delicvenţei
juvenile.
(b) Pentru realizarea activităţii de educaţie rutieră, cadrele didactice colaborează cu Poliţia
rutieră.
(12) PROTECŢIA CIVILĂ
(a) Pregătirea pentru protecţia civilă a elevilor şi cadrelor didactice se desfăşoară potrivit
programelor Comandamentului Protecţiei Civile din MApN, cu avizul MEN.
(b) Activitatea pentru protecţia civilă este realizată de învăţători şi diriginţi şi de specialişti din
Statele Majore de Apărare Civilă; în acest scop, diriginţii sunt instruiţi de Comandamentele de Protecţie
Civilă.
TITLUL II
CAPITOLUL I
CONDUCEREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Secţiunea 1
Dispoziţii generale
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Art.12. (1) Conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar este asigurată în conformitate cu
prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011.
(2) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ din România, se înfiinţează Comisia pentru
evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie, conform prevederilor legale în vigoare.
(3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii de învăţământ se consultă, după
caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate
federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au
membri în unitate, consiliul reprezentativ al părinţilor şi/sau asociaţia părinţilor, autorităţile
administraţiei publice locale, precum şi cu reprezentanţii operatorilor economici implicaţi în susţinerea
învăţământului profesional şi tehnic şi/sau în desfăşurarea instruirii practice a elevilor.
(4) Consultanţa şi asistenţa juridică pentru unităţile de învăţământ se asigură, la cererea
directorului, de către inspectoratele şcolare, prin consilierul juridic.
Secţiunea a 2- a
Directorul
Art.13. (1) Directorul Şcolii Gimnaziale „Grigore Moisil” Ploieşti exercită conducerea
executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile
Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale.
(2) Pentru asigurarea finanţării de bază, a finanţării complementare şi a finanţării suplimentare,
după promovarea concursului, directorul încheie contract de management administrativ-financiar cu
primarul unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială se află unitatea de învăţământ.
(3) Directorul încheie contract de management educaţional cu inspectorul şcolar general.
(4) Directorul este subordonat inspectoratului şcolar, reprezentat prin inspectorul şcolar general.
Fişa postului şi fişa de evaluare ale directorului sunt elaborate de inspectoratul şcolar, în baza reperelor
stabilite şi comunicate în teritoriu de către Ministerul Educaţiei Naționale.
(5) Directorul reprezintă unitatea de învăţământ în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în
limitele competenţelor prevăzute de lege.
(6) Directorul trebuie să manifeste loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi
responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, să încurajeze şi să susţină colegii,
în vederea motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim
desfăşurării procesului de învăţământ.
(7) Directorul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică, în care funcţionează
compartiment financiar-contabil prin care se realizează evidenţa contabilă sintetică şi analitică, precum
şi execuţia bugetară, coordonează direct acest compartiment. Personalul compartimentului financiarcontabil este subordonat directorului şi îşi desfăşoară activitatea conform atribuţiilor stabilite de acesta,
prin fişa postului.
(8) Directorul are drept de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal salariat al
unităţii de învăţământ; el colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic.
(9) Vizitarea unităţii de învăţământ şi asistenţa la orele de curs sau la activităţi şcolare /
extraşcolare, efectuate de către persoane din afara unităţii de învăţământ, se fac numai cu aprobarea
directorului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Fac excepţie de la această prevedere
reprezentanţii instituţiilor cu drept de control asupra unităţilor de învăţământ.
Art.14. (1) Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii şcolare sunt cele prevăzute de Legea
educaţiei naţionale nr.1/2011.
(2) Directorul beneficiază de indemnizaţie de conducere, conform reglementărilor legale în
vigoare.
(3) Norma didactică de predare a directorului şi/ sau degrevarea de ore a acestuia se stabilesc
prin fişa postului, în baza normelor metodologice aprobate de Ministerul EducaţieiNationale.
Art.15. (1) Directorul este preşedintele consiliului profesoral, în faţa căruia prezintă rapoarte
semestriale şi anuale.
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(2) În cazul în care hotărârile acestuia încalcă prevederile legale, directorul are dreptul să
interzică aplicarea lor şi este obligat să informeze, în acest sens, în termen de 3 zile, inspectorul şcolar
general.
(3) Directorul numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe,
amânări sau diferenţe. Preşedinte al acestor comisii este directorul sau directorul adjunct.
Art.16. Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a acesteia;
b) organizează întreaga activitate educaţională;
c) răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ;
d) asigura implementarea hotararilor CA. Propune CA anularea hotararilor acestuia care contravin
dispozitiilor legale in vigoare si informeaza ISJ despre aceasta,
e) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel naţional şi
local;
f) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării unităţii de
învăţământ;
g) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi de securitate în muncă;
h) încheie parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor;
i) prezintă anual raportul asupra calităţii educaţiei din unitatea de învăţământ; raportul este prezentat în
faţa consiliului de administratie, a consiliului profesoral, în faţa comitetului reprezentativ al părinţilor
şi/sau conducerii asociaţiei de părinţi; raportul este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice
locale şi a inspectoratului şcolar judetean si postat pe site-ul unitatii scolare in termen de maximum 30
de zile de la data inceperii anului scolar.
(1) în exercitarea funcţiei de ordonator de credite, directorul are următoarele atribuţii:
a) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de execuţie
bugetară;
b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ;
c) face demersuri de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
d) răspunde de gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ.
(2) în exercitarea funcţiei de angajator, directorul are următoarele atribuţii:
a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă;
b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine;
c) răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din unitate;
d) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post şi
angajarea personalului;
e) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din
învăţământul preuniversitar, precum şi atribuţiile prevăzute de alte acte normative, elaborate de
minister.
(3)Directorul unităţii de învăţământ, în calitate de evaluator, are următoarele atribuţii:
a) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului didactic, pe care
îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr.
1/2011.
b) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru obţinerea
gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit.
(4) Alte atribuţii ale directorului sunt:
a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de consiliul de
administraţie;
b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o propune spre
aprobare consiliului de administraţie;
c) coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori pentru
educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar şi răspunde de introducerea datelor în Sistemul
informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR);
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d) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, regulamentul intern şi regulamentul de
organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
e) coordonează activitatea de recenzare a copiilor/elevilor din circumscripţia şcolară, în cazul unităţilor
de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial;
f) stabileşte componenţa nominală a formaţiunilor de studiu, în baza hotărârii consiliului de
administraţie;
g) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi statul de personal
didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie;
h) 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;
i) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de numire a cadrului didactic, membru al
consiliului clasei, care preia atribuţiile profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este
indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective;
j) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor arondate, din rândul
cadrelor didactice — de regulă, titulare — care îşi desfăşoară activitatea în structurile respective;
k) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţia, decizia de constituire a catedrelor şi comisiilor
din cadrul unităţii de învăţământ;
l) coordonează comisia de întocmire a orarului cursurilor unităţii de învăţământ şi îl propune spre
aprobare consiliului de administraţie;
m) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuţiile acestuia sunt precizate în
regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
n) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative al unităţii de
învăţământ;
o) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale;
p) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de aprobare a regulamentelor de
funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din
unitatea de învăţământ;
q) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a
tuturor activităţilor, care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre aprobare consiliului
de administraţie;
r) asigură, prin şefii catedrelor şi responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de învăţământ, a
programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;
s) controlează, cu sprijinul şefilor de catedră şi responsabililor comisiilor metodice, calitatea procesului
instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistenţe la ore şi prin participări la diverse
activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare;
t) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;
u) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în colectivul
unităţii de învăţământ;
v) aprobă asistenţa la orele de curs sau la activităţi educative şcolare şi extraşcolare, a responsabililor de
catedră şi responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile personalului didactic şi a
salariaţilor de la programul de lucru;
x) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele unităţii de
învăţământ;
y) numeşte şi controlează personalul care răspunde de ştampila unităţii de învăţământ;
z) răspunde de arhivarea documentelor oficiale şi şcolare;
aa) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea actelor de
studii, precum şi de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea,
rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;
bb) aprobă procedura de acces în unitatea de învăţământ a persoanelor din afara acesteia, inclusiv de
către reprezentanţii mass-media, în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al
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unităţii de învăţământ. 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 au acces neîngrădit în unitatea de învăţământ.
(5) Directorul îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, potrivit legii, şi orice
alte atribuţii rezultând din prevederile legale în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile.
(6) Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale
reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar care au membri în unitatea de
învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în conformitate cu
prevederile legale.
(7) Directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un alt cadru didactic,
membru al consiliului de administraţie, în situaţia imposibilităţii exercitării acestora. Neîndeplinirea
acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. In situatii exceptionale (
accident, boala si alte asemenea) in care directorul nu poate delega atributiile, directorul adjunct sau un
alt cadru didactic, membru al CA, desemnat anterior pentru astfel de situatii de catre acesta, preia
atributiile directorului.
Art. 22. —în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite în conformitate cu prevederile art.
21, directorul emite decizii şi note de serviciu.
Art. 23. — (1) Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii de învăţământ sunt cele prevăzute de
legislaţia în vigoare, de prezentul regulament, regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de
învăţământ, de regulamentul intern şi de contractele colective de muncă aplicabile.
(2) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul şcolar general.
Art.17. (1) Directorul adjunct al Şcolii Gimnaziale „Grigore Moisil” Ploieşti îşi desfăşoară
activitatea în baza unui contract de management educaṭional şi se află în subordinea directorului, care îi
elaborează fişa postului, în concordanţă cu atribuţiile stabilite prin ROFUIP şi prin prezentul
regulament, acesta răspunde în faţa directorului, a consiliului profesoral, a consiliului de administraţie şi
a organelor de îndrumare, evaluare şi control, pentru activitatea proprie, conform fişei postului.
(2) Directorul adjunct răspunde de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară din unitatea de
învăţământ şi îndeplineşte atribuţiile delegate de către director pe perioade determinate, precum şi pe
cele stabilite prin fişa postului şi prin regulamentul intern al unităţii de învăţământ şi preia toate
prerogativele directorului, în lipsa acestuia.
(3) Directorul adjunct avizează activitatea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative
şcolare şi extraşcolare, numit din rândul cadrelor didactice angajate ale şcolii.
(4) Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate atribuţiile directorului, în lipsa acestuia.
(5) Perioada concediului anual de odihnă al directorului adjunct se aprobă de către directorul
unităţii de învăţământ.
Secţiunea a 3- a
Tipul şi conţinutul documentelor manageriale
Art. 18. Pentru optimizarea managementului unităţii de învăţământ, conducerea acesteia elaborează
documente manageriale, astfel:
a) documente de diagnoză;
b) documente de prognoză;
c) documente de evidenţă.
Art. 19. (1) Documentele de diagnoză ale unităţii de învăţământ sunt:
a) rapoartele de activitate semestriale asupra activităţii desfăşurate;
b) rapoartele comisiilor şi compartimentelor din unitatea de învăţământ;
c) raportul anual de evaluare internă a calităţii.
Art. 30. — (1) Rapoartele semestriale şi anuale de activitate sunt facute publice pe site-ul unitatii de
invatamant si prin transmiterea unui exemplar catre comitetul reprezentativ al parintilor si asociatia de
parinti, fiind documente de interes public.
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(2) Rapoartele semestriale şi anuale de activitate validate sunt prezentate de către director în şedinţa
Consiliului profesoral si sunt făcute publice pe site-ul unităţii de învăţământ .
Art. 32. — Raportul anual de evaluare internă (RAEI) se întocmeşte de către comisia pentru evaluarea
şi asigurarea calităţii, se validează de către consiliul de administraţie, la propunerea coordonatorului
comisiei şi se prezintă, spre analiză, consiliului profesoral.
Art. 20. (1) Documentele de prognoză ale unităţii de învăţământ realizate pe baza documentelor de
diagnoză ale perioadei anterioare sunt:
a) planul de dezvoltare instituţională;
b) planul operaţional al unităţii;
c) planul managerial (pe an şcolar);
d) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.
(2) Documentele de prognoza se transmit, in format electronic, comitetului reprezentativ al parintilor si
asociatiei de parinti, fiind documente care contin informatii de interes public.
Art. 21. — (1) Planul de dezvoltare instituţională constituie documentul de prognoză pe termen lung şi
se elaborează de către o echipă coordonată de către director, pentru o perioadă de patru ani
(2) Planul de dezvoltare instituţională se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă
de către consiliul de administraţie.
Art. 22. — (1) Planul managerial constituie documentul de acţiune pe termen scurt şi se elaborează de
către director pentru o perioadă de un an şcolar.
(2) Planul managerial se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către
consiliul de administraţie.
(3) Directorul adjunct întocmeşte propriul plan managerial conform fişei postului, în concordanţă cu
planul managerial al directorului şi cu planul de dezvoltare instituţională.
Art.23. — Planul operaţional constituie documentul de acţiune pe termen scurt, se elaborează pentru un
an şcolar şi reprezintă planul de implementare a proiectului de dezvoltare instituţională. Planul
operaţional se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către consiliul de
administraţie.
Art. 24. — Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru elaborarea
şi/sau dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe
activităţi. Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial va cuprinde obiectivele,
acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente.
Art. 25. — Documentele manageriale de evidenţă sunt:
a) statul de funcţii;
b) organigrama unităţii de învăţământ;
c) schema orară a unităţii de învăţământ;
d) planul de şcolarizare;
e) dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului.
Secţiunea a 4-a
Consiliul profesoral
Art.26. (1) Consiliul profesoral al Şcolii Gimnaziale „Grigore Moisil” Ploieşti este alcătuit din
totalitatea personalului didactic de predare şi de instruire practică, cu norma de bază în unitatea de
învăţământ respectivă, titular şi suplinitor şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ.
Personalul didactic auxiliar al unităţii de învăţământ este obligat să participe la şedinţele consiliului
profesoral, atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia şi atunci când este invitat,
absenţele nemotivate constituindu-se în abateri disciplinare.
(2) La şedinţele consiliului profesoral, directorul invită, în funcţie de tematica dezbătută,
reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor locale şi ai partenerilor
sociali.
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(3) Consiliul profesoral se întruneşte la lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea
directorului sau la solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic de predare şi instruire
practică.
(4) Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice;
absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară.
(5) Cvorumul necesar pentru întrunirea în şedinţă a Consiliului profesoral este de 2/3 din
numărul total al membrilor, cadre didactice de conducere, de predare şi instruire practică, cu norma de
bază în unitatea de învăţământ.
(6) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul
total al membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în unitate, şi sunt obligatorii pentru
personalul unităţii de învăţământ, precum şi pentru copii, elevi, părinţi/tutori/reprezentanţi legali.
Modalitatea de vot se stabileşte la începutul şedinţei.
(7) Directorul unităţii de învăţământ numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral,
care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral.
(8) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi membrii şi invitaţii, în funcţie de
situaţie, au obligaţia să semneze procesul-verbal, încheiat cu această ocazie. Directorul unităţii de
învăţământ răspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în
aplicare a hotărârilor şedinţei respective.
(9) Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral” care se
înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial, se leagă şi se numerotează. Pe
ultima foaie, directorul unităţii de învăţământ ştampilează şi semnează, pentru autentificarea numărului
paginilor şi a registrului.
(10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, este însoţit, în mod obligatoriu, de
dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări,
memorii, sesizări etc.). Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează într-un fişet
securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ.
Art.27. Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:
a) analizează, dezbate şi validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea
de învăţământ, care se face public;
b) alege, prin vot secret, reprezentanţii personalului didactic în consiliul de administraţie;
c) dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare
instituţională al unităţii de învăţământ;
d) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate semestrial şi anual, precum şi eventuale completări sau
modificări ale acestora;
e) aprobă raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentat de fiecare
învăţător/institutor/profesor pentru învăţământ primar/profesor-diriginte, precum şi situaţia şcolară după
încheierea sesiunilor de amânări, diferenţe şi corigenţe;
f) hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri, potrivit
prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de
învăţământ si ale Statutului elevului;
g) propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul didactic din unitatea de
învăţământ, conform reglementărilor în vigoare;
h) validează notele la purtare mai mici de 7, precum şi calificativele la purtare mai mici de „bine”,
pentru elevii din învăţământul primar;
i) avizează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar următor şi o propune spre aprobare
consiliului de administraţie;
j) avizează proiectul planului de şcolarizare;
k) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, în baza cărora se
stabileşte calificativul anual;
l) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic, care solicită acordarea
gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a
activităţii desfăşurate de acesta;
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m) propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare profesională ale
cadrelor didactice;
n) propune consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului „Profesorul anului” personalului
didactic de predare şi instruire practică cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în unitatea de
învăţământ; dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
o) dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului şcolar sau din proprie iniţiativă, proiecte de acte
normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea la nivelul
sistemului naţional de învăţământ, formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora;
p) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea actului educaţional din unitatea de învăţământ
şi propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a acestuia;
r) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii, în condiţiile legii;
s) îndeplineşte, în limitele legii, alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, precum şi orice alte
atribuţii potrivit legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile;
u) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ, conform legii.
Art. 28. Documentele consiliului profesoral sunt:
a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral;
b) convocatoare ale consiliului profesoral;
c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele proceselorverbale.
Secţiunea a 5-a
Consiliul de administraţie
Art.29. (1) Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale„Grigore Moisil” Ploieşti
funcţionează conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, Ordinului nr. 4619 pentru
aprobarea Metodologiei – cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile
de invatamant preuniversitar şi ale prezentului regulament.
(2) Consiliul de administraţie are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ.
Art.30. (1) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii
a)aprobă tematica şi graficul şedinţelor;
b)aprobă ordinea de zi a şedinţelor;
c)stabileşte responsabilităţile membrilor consiliului de administraţie şi proceduri de lucru;
d)aprobă regulamentul intern şi regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ cu
respectarea prevederilor legale;
e)îşi asumă, alături de director, răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ;
f)particularizează, la nivelul unităţii de învăţământ, fişa-cadru a postului de director adjunct, elaborată
de inspectoratul şcolar;
g)particularizează, la nivelul unităţii de învăţământ, contractul educaţional tip, aprobat prin ordin al
ministrului educaţiei naţionale, în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale unităţii de
învăţământ şi ale părinţilor, în momentul înscrierii antepreşcolarilor, preşcolarilor sau a elevilor;
h)validează statul de personal pentru toate categoriile de personal din unitate, care urmează a fi transmis
spre aprobare inspectoratului şcolar la începutul fiecărui an şcolar şi ori de câte ori apar modificări;
i)pune în aplicare hotărârile luate în şedinţa reunită a consiliilor de administraţie ale unităţilor de
învăţământ partenere în consorţiul şcolar din care unitatea de învăţământ face parte;
j)validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învăţământ
preuniversitar şi promovează măsuri ameliorative;
k)aprobă comisia de elaborare a proiectului de dezvoltare instituţională, precum şi comisiile de revizuire
a acestuia; aprobă proiectul de dezvoltare instituţională şi modificările ulterioare ale acestuia, precum şi
planul managerial al directorului;
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l)adoptă proiectul de buget al unităţii de învăţământ, ţinând cont de toate cheltuielile necesare pentru
buna funcţionare a unităţii de învăţământ, astfel cum sunt acestea prevăzute în legislaţia în vigoare şi
contractele colective de muncă aplicabile; proiectul de buget astfel adoptat se înregistrează la
ordonatorul superior de credite;
m)întreprinde demersuri ca unitatea de învăţământ să se încadreze în limitele bugetului alocat;
n)avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ şi răspunde, împreună cu directorul, de
încadrarea în bugetul aprobat, conform legii;
o)aprobă modalităţile de realizare a resurselor extrabugetare ale unităţii de învăţământ şi stabileşte
utilizarea acestora în concordanţă cu planurile operaţionale din proiectul de dezvoltare instituţională şi
planul managerial pentru anul în curs; resursele extrabugetare realizate de unitatea de învăţământ din
activităţi specifice (închirieri de spaţii, activităţi de microproducţie etc.), din donaţii, sponsorizări sau
din alte surse legal constituite rămân în totalitate la dispoziţia acesteia;
p)aprobă utilizarea excedentelor anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli ale
activităţilor finanţate integral din venituri proprii, reportate în anul calendaristic următor, cu aceeaşi
destinaţie sau pentru finanţarea altor cheltuieli ale unităţii de învăţământ;
q)avizează planurile de investiţii;
r)aprobă acordarea burselor şcolare, conform legislaţiei în vigoare;
s)aprobă acordarea premiilor pentru personalul unităţii de învăţământ, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare;
t)în unităţile de învăţământ particular, avizează drepturile salariale şi extrasalariale ale directorilor şi
directorilor adjuncţi, precum şi salarizarea personalului din unitate, în conformitate cu prevederile legii
şi ale contractului individual de muncă;
u)aprobă acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor de deplasare şi de participare la manifestări
ştiinţifice în ţară sau străinătate pentru personalul didactic, în limita fondurilor sau din fonduri
extrabugetare;
v)aprobă, lunar, decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice din unitatea de învăţământ,
în baza solicitărilor depuse de acestea;
w)aprobă proceduri elaborate la nivelul unităţii de învăţământ;
x)propune, spre aprobare, inspectoratului şcolar înfiinţarea centrului de documentare şi informare, a
bibliotecii şcolare în unitatea de învăţământ;
y)aprobă extinderea activităţii cu elevii, după orele de curs, prin programul „Şcoala după şcoală“, în
funcţie de resursele existente şi posibilităţile unităţii de învăţământ;
aa) aprobă curriculumul la decizia şcolii cu respectarea prevederilor legale;
bb) aprobă orarul cursurilor din unitatea de învăţământ;
cc) aprobă măsuri de optimizare a procesului didactic propuse de consiliul profesoral;
dd) stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor pe domenii de activitate din unitatea de învăţământ;
ee) aprobă programul de pregătire şi evaluare pentru formaţiunile de studiu cu frecvenţă redusă;
ff) aprobă tipurile de activităţi educative extraşcolare care se organizează în unitatea de învăţământ,
durata acestora, modul de organizare şi responsabilităţile stabilite de consiliul profesoral;
gg) aprobă graficul de desfăşurare a instruirii practice;
hh) aprobă proiectul de încadrare, întocmit de director, cu personal didactic de predare, precum şi
schema de personal didactic auxiliar şi nedidactic;
ii) aprobă repartizarea personalului didactic de predare pentru învăţământul preşcolar şi
primar/diriginţilor la grupe/clase;
jj) desemnează coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare;
kk) organizează concursul pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare şi nedidactice, aprobă comisiile
în vederea organizării şi desfăşurării concursului, validează rezultatele concursurilor şi aprobă angajarea
pe post, în condiţiile legii;
ll) avizează comisiile în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea posturilor
didactice auxiliare şi nedidactice la nivelul consorţiului şcolar;
mm) realizează anual evaluarea activităţii personalului conform prevederilor legale;
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nn) avizează, la solicitarea directorului unităţii de învăţământ, pe baza recomandării medicului de
medicina muncii, realizarea unui examen medical de specialitate, în cazurile de inaptitudine
profesională de natură psihocomportamentală, pentru salariaţii unităţii de învăţământ;
oo) avizează, la solicitarea a jumătate plus unu din membrii consiliului de administraţie, pe baza
recomandării medicului de medicina muncii, realizarea unui examen medical de specialitate, în cazurile
de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală, pentru director sau director adjunct;
pp) îndeplineşte atribuţiile de încadrare şi mobilitate a personalului didactic de predare prevăzute de
Metodologia-cadru de mişcare a personalului didactic în învăţământul preuniversitar;
qq) aprobă modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă al personalului din
unitate;
rr) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ cu votul a 2/3 dintre membrii
consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a
2/3 dintre membrii acestuia, şi comunică propunerea inspectoratului şcolar;
ss) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ particular şi confesional, cu votul
a 2/3 din membri, şi comunică propunerea persoanei juridice fondatoare pentru emiterea deciziei de
eliberare din funcţie;
tt) aprobă fişa individuală a postului pentru fiecare salariat, care constituie anexă la contractul
individual de muncă, şi o revizuieşte, după caz;
uu) aprobă perioadele de efectuare a concediului de odihnă ale tuturor salariaţilor unităţii de învăţământ
preuniversitar, pe baza cererilor individuale scrise ale acestora, în funcţie de interesul învăţământului şi
al celui în cauză, ţinând cont de calendarul activităţilor unităţii de învăţământ şi al examenelor
naţionale;
vv) aprobă concediile salariaţilor din unitatea de învăţământ, conform reglementărilor legale în vigoare,
contractelor colective de muncă aplicabile şi regulamentului intern
;xx) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind răspunderea disciplinară a elevilor,
personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic din unitatea de învăţământ;
yy) aprobă, în condiţiile legii, pensionarea personalului din unitatea de învăţământ;
zz) aprobă, în limita bugetului alocat, participarea la programe de dezvoltare profesională a angajaţilor
unităţii de învăţământ;
aaa) administrează baza materială a unităţii de învăţământ.
(2) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ îndeplineşte toate atribuţiile stabilite prin lege,
metodologii, acte administrative cu caracter normativ şi contracte colective de muncă aplicabile.
Art.31. Membrii consiliului de administraţie coordonează şi răspund de domenii de activitate, pe
baza delegării de sarcini stabilite de preşedintele consiliului, prin decizie.
Art.32. (1) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ este format din 13 membri:
a) directorul unităţii de învăţământ;
b) directorul adjunct al unităţii de învăţământ;
c) 4 reprezentanţi ai cadrelor didactice aleşi de consiliul profesoral;
d) 3 reprezentanti ai Consiliului local;
e) 1 reprezentant al primarului;
f) 2 reprezentanţi ai părinţlor;
g) presedintele Asociatiei de Parinti;
(2) Cadrele didactice care au copii in unitatea de invatamant nu pot fi desemnate ca membrii
reprezentanti ai parintilor in CA al unitatii de invatamant, cu exceptia situatiei in care consiliul
reprezentativ al parintilor si asociatia de parinti nu pot desemna alti reprezentanti.
(2)Preşedintele consiliului de administraţie este directorul unităţii de învăţământ are
urmatoarele atributii:
a)conduce şedinţele consiliului de administraţie;
b)semnează hotărârile adoptate şi documentele aprobate de către consiliul de administraţie;
c)întreprinde demersurile necesare pentru înlocuirea membrilor consiliului de administraţie;
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d)desemnează ca secretar al consiliului de administraţie o persoană din rândul personalului
didactic din unitatea de învăţământ care nu este membru în consiliul de administraţie, cu acordul
persoanei desemnate;
e)colaborează cu secretarul consiliului de administraţie în privinţa redactării documentelor
necesare desfăşurării şedinţelor, convocării membrilor/observatorilor/invitaţilor şi comunicării
hotărârilor adoptate, în condiţiile legii;
f)verifică la sfârşitul fiecărei şedinţe dacă toate persoanele participante (membri, observatori,
invitaţi) au semnat procesul-verbal de şedinţă.
(3) La şedinţele consiliului de administraţie participă, fără drept de vot, cu statut de observator/
observatori, liderul sindical / liderii sindicali din unitatea de învăţământ. Preşedintele consiliului de
administraţie are obligaţia de a convoca liderul de sindicat din unitatea de învăţământ la toate şedinţele
consiliului de administraţie.Punctul de vedere al liderului sindical se menţionează în procesul-verbal al
şedinţei.
La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat problematici privind elevii, preşedintele
consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul elevilor, desemnat de consiliul
elevilor. Acesta are statut de observator.
(4) Preşedintele consiliului de administraţie desemneaza secretarul consiliului de
administraţie din randul personalului didactic din unitatea de invatamant care nu este membru al
consiliului de administratie si care are urmatoarele atributii :
a)asigură convocarea, în scris, a membrilor consiliului de administraţie, a observatorilor şi a
invitaţilor;
b)scrie lizibil şi inteligibil procesul-verbal al şedinţei, în care consemnează inclusiv punctele de
vedere ale observatorilor şi invitaţilor, în registrul unic de procese-verbale al consiliului de
administraţie;
c)afişează hotărârile adoptate de către consiliul de administraţie la sediul unităţii de învăţământ, la
loc vizibil;
d)transmite reprezentanţilor organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate
învăţământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învăţământ, în copie, procesul-verbal al
şedinţei, anexele acestuia, după caz, şi hotărârile adoptate de consiliul de administraţie;
e)răspunde de arhivarea documentelor rezultate din activitatea consiliului de administraţie.
Art.33. (1) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar în şedinţe ordinare, precum şi ori de
câte ori este necesar în şedinţe extraordinare, la solicitarea preşedintelui consiliului de administraţie sau
a două treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie ori a două treimi din numărul
membrilor consiliului profesoral. Consiliul de administraţie este convocat şi la solicitarea a două treimi
din numărul membrilor consiliului elevilor sau două treimi din numărul membrilor consiliului
reprezentativ al părinţilor.
(2) Membrii consiliului de administraţie, observatorii şi invitaţii sunt convocaţi cu cel puţin 72 de
ore înainte de începerea şedinţei ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi şi documentele ce urmează a
fi discutate. În cazul şedinţelor extraordinare convocarea se face cu cel puţin 24 de ore înainte.
Procedura de convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele mijloace:
poştă, fax, e-mail sau sub semnătură.
(3) Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu votul a cel puţin 2/3 dintre membrii
prezenţi, cu excepţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
(4) Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară
şi disponibilizarea personalului se iau la nivelul unităţii de învăţământ de către consiliul de
administraţie, cu votul a 2/3 din totalul membrilor consiliului de administraţie.
(5) În situaţii excepţionale, în care hotărârile consiliului de administraţie nu pot fi luate conform
art.10,alin.6 din ordinul 4619/2014, la următoarea şedinţă cvorumul de şedinţă necesar adoptării este de
jumătate plus unu din membrii consiliului de administraţie, iar hotărârile consiliului de administraţie se
adoptă cu 2/3 din voturile celor prezenţi.
(6) Hotărârile privind bugetul şi patrimoniul unităţii de învăţământ se iau cu majoritatea din totalul
membrilor consiliului de administraţie.
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(7) Hotărârile consiliului de administraţie care vizează personalul din unitate, cum ar fi
procedurile pentru ocuparea posturilor, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de
sancţiuni şi altele asemenea, se iau prin vot secret.
(8) Directorul unităţii de învăţământ emite deciziile conform hotărârilor consiliului de
administraţie. Lipsa cvorumului de şedinţă şi/sau cvorumului de vot conduce la nulitatea hotărârilor
luate în şedinţa respectivă.
(9) Membrii consiliului de administraţie care se află în conflict de interese nu participă la vot.
Art..34(1) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie, toţi membrii şi invitaţii,
dacă există, au obligaţia să semneze procesul-verbal, încheiat cu această ocazie. Preşedintele consiliului
răspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a
hotărârilor şedinţei respective.
(2) Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie”,
care se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial, se leagă şi se
numerotează. Pe ultima foaie, preşedintele ştampilează şi semnează, pentru autentificarea numărului
paginilor şi a registrului.
(3) Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie este însoţit, în mod obligatoriu, de
dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări,
memorii, sesizări etc.). Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează în biroul
directorului, într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la preşedintele şi la secretarul consiliului.
Secţiunea a 6-a
Catedrele/comisiile metodice
Art.35. (1) În cadrul aceleiaşi unităţi de învăţământ, catedrele/comisiile metodice se constituie
din minimum patru membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare.
(2) În învăţământul primar, catedrele/comisiile metodice se constituie pe grupe de clase.
Art.36. Atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice din Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil”
Ploiesti sunt:
a) stabilesc modalităţile concrete de implementare a curriculumului naţional, selecteaza auxiliarele
didactice si mijloacele de invatamant din lista celor aprobate/avizate de MEN adecvate specificului
unităţii de învăţământ şi nevoilor educaţionale ale copiilor/elevilor, în vederea realizării potenţialului
maxim al acestora şi atingerii standardelor naţionale;
b) elaborează oferta de curriculum la decizia şcolii pana la data realizarii schemei de incadrare cu
personal didactic de predare pentru anul scolar urmator si o propune spre dezbatere consiliului
profesoral; curriculumul la decizia şcolii cuprinde şi oferta stabilită la nivel naţional;
c) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale menite să conducă la atingerea obiectivelor
educaţionale asumate şi la progresul şcolar;
d) consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a
planificărilor semestriale;
e) elaborează instrumente de evaluare şi notare;
f) analizează periodic performanţele şcolare ale copiilor/elevilor;
g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare grupă/clasă şi modul în care se realizează evaluarea
copiilor/elevilor; în acest sens, personalul didactic de predare şi instruire practică are obligaţia de a
completa condica de prezenţă inclusiv cu tema orei de curs;
h) planifică şi organizează instruirea practică a elevilor;
i) organizează activităţi de pregătire specială a copiilor/ elevilor cu ritm lent de învăţare ori pentru
examene/evaluări şi concursuri şcolare;
j) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare — acţiuni specifice unităţii de învăţământ,
lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.;
k) implementează standardele de calitate specifice;
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l) realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii activităţii didactice;
m) propun, la începutul anului şcolar, cadrele didactice care predau la fiecare formaţiune de studiu;
n) orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare şi din regulamentul de organizare şi funcţionare
al unităţii.
Art.37. (1) Şeful catedrei / comisiei metodice răspunde în faţa directorului şi a inspectorului de
specialitate de activitatea profesională a membrilor acesteia.
(2) Şeful catedrei / comisiei metodice are obligaţia de a participa la toate acţiunile iniţiate de
director şi de a efectua asistenţe la orele de curs, în special la profesorii stagiari, la cei nou veniţi, sau la
cei în activitatea cărora se constată disfuncţii în procesul de predare-învăţare sau în relaţia profesorelev.
(3) Şedinţele catedrei/comisiei metodice se ţin lunar, după o tematică aprobată de directorul
unităţii de învăţământ, sau ori de câte ori directorul ori membrii catedrei / comisiei consideră că este
necesar.
Art.38. (1) În cadrul Şcolii Gimnaziale“Grigore Moisil” Ploieşti funcţionează comisii:
1. cu caracter permanent;
2. cu caracter temporar;
3. cu caracter ocazional.
(2) Comisiile cu caracter permanent sunt:
a) Comisia pentru curriculum;
b) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii;
c) Comisia pentru dezvoltare profesionala si evolutie in cariera didactica;
d) Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă;
e) Comisia pentru controlul managerial intern;
f) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul
şcolar şi promovarea interculturalităţii;
(3) In cadrul comisiilor prevazute la art.38, alin.2, lit.b,f. sunt cuprinsi si reprezentanti ai
parintilor/tutorilor legali, nominalizati de consiliul reprezentativ al parintilor si asociatia de parinti.
h)Comisiile metodice/de arii curriculare:
- Comisiile metodice ale învăţătorilor (grupelor din învăţământul preşcolar ,clasele pregătitoare,
I şi a IV-a);
- Comisia pentru aria curriculară „Consiliere şi orientare” (Comisia metodică a diriginţilor)
- Comisia pentru aria curriculară „Limbă şi comunicare” cu două subcomisii: Limba română şi
limba latină şi Limbi moderne (Limba franceză, Limba engleză, Limba germană)
- Comisia pentru aria curriculară „Matematică şi ştiinţe” (Matematică, Fizică, Chimie, Biologie);
- Comisia pentru aria curriculară „Om şi societate” (Istorie, Cultură civică, Geografie, Religie);
- Comisia pentru aria curriculară „Arte si Tehnologii” (Educaţie plastică, Educaţie muzicală
Educaţie tehnologică, T.I.C);
- Comisia pentru aria curriculară „Educaţie fizică şi sport”;
(3) (a) În Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” Pl. funcţionează următoarele comisii temporale si
ocazionale:
– Comisia pentru elaborarea schemelor orare;
– Comisia pentru organizarea serviciului pe şcoală;
– Comisia pentru evidenţa şi distribuirea manualelor;
– Comisia pentru sănătate şi comportament ecologic;
– Comisia pentru educaţie rutieră
– Comisia pentru orientare vocaţională, concursuri şi examene;
– Comisia pentru publicaţii şcolare şi sprijinirea bibliotecii;
– Comisia pentru burse şcolare;
– Comisia pentru monitorizarea ritmicităţii notării şi evaluare;
– Comisia pentru promovarea imaginii şcolii;
– Comisia pentru relaţii internaţionale;
20

• Comisiile de lucru sunt conduse de către un responsabil, desemnat de Consiliul de
administraţie, ale cărui atribuţii sunt următoarele:
 Elaborează programele de activitate, semestriale şi anuale, cu următoarele rubrici:
proiectare, organizare, conducere operaţională, control şi evaluare, motivare;
 Concepe şi desfăşoară activităţi atractive şi variate, cu conţinuturi riguros determinate şi
relevante pentru specificul comisiei;
 Elaborează semestrial şi înaintează direcţiunii raportul asupra activităţii comisiei
 Răspunde de întocmirea şi predarea la direcţiune a documentaţiei comisiei, care include:
– Componenţa comisiei şi responsabilităţile membrilor acesteia;
– Lista cu responsabilii de ciclu/an de studiu în domeniul respectiv;
– Documentele de proiectare a activităţii anuale şi semestriale a comisiei;
– Actele normative care reglementează domeniul respectiv (dacă este cazul);
– Rapoartele semestriale privind activitatea comisiei;
– Materialele aferente activităţilor desfăşurate.
–
Secţiunea a 7-a
Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii
Art. 39. (1) MEN adoptă standarde, standarde de referinţă, indicatori de performanţă, precum şi
metodologia de asigurare a calităţii.
(2) În baza metodologiei elaborate de MEN, unitatea şcolară elaborează şi adoptă propria
strategie şi propriul regulament de funcţionare a comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.
Art. 40. (1) Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din Şcoala Gimnazială „Grigore
Moisil” Ploieşti este formată din 5 membri. Conducerea ei operativă este asigurată de conducătorul
organizaţiei sau de un coordonator desemnat de acesta.
(2) Componenţa comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii cuprinde, în număr relativ egal:
a) reprezentanţi ai corpului profesoral;
b) reprezentanţi ai părinţilor;
c) reprezentanţi ai consiliului local.
(3) Membrii comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii nu pot îndeplini funcţia de director
sau director adjunct în instituţia respectivă, cu excepţia persoanei care asigură conducerea ei operativă.
Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu
respectarea legislaţiei în vigoare.
(4) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are următoarele atribuţii:
a) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a
calităţii, aprobate de conducerea unităţii şcolare, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de legislaţia
în vigoare;
b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea şcolară
respectivă, pe baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea şi calitatea
învăţământului din unitatea şcolară. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor, prin afişare
sau publicare şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern;
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.
(5) Orice control sau evaluare externă a calităţii, din partea Agenţiei Române de Asigurare a
Calităţii în Învăţământul Preuniversitar sau a MEN se va baza pe analiza raportului de evaluare internă a
activităţii din unitatea şcolară.
Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, a faptelor de coruptie şi a
discriminării şi promovarea interculturalităţii
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Art. 41. (1) Ministerul Educaţiei Nationale elaborează strategia cu privire la reducerea
fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar, pe baza studiului „Violenţa în
şcoală”, realizat de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
(2) În baza metodologiei elaborate de MEN, unitatea şcolară elaborează şi adoptă propria
strategie şi propriul regulament de funcţionare a comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în
mediul şcolar, precum şi Planul operaţional minimal al unităţii şcolare privind prevenirea şi combaterea
violenţei în mediul şcolar
Art. 42. (1) În Şcoala Gimnaziale„Grigore Moisil” Ploieşti, Comisia pentru prevenirea şi
combaterea violenţei în mediul şcolar a faptelor de coruptie şi a discriminării şi promovarea
interculturalităţii este formată din:
• directorul unităţii de învăţământ, directorul adjunct, coordonatorul de proiecte şi programe educative,
responsabilul comisiei diriginţilor;
• 4 reprezentanţi ai cadrelor didactice, aleşi de Consiliul profesoral;
• 1 reprezentant al autorităţii publice locale;
• 2 reprezentanţi ai asociaţiei de părinţi aleşi de Consiliul reprezentativ al părinţilor;
• 2 elevi din clasele a V-a – a VIII-a aleşi de Consiliul elevilor
Preşedintele Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, a faptelor de
coruptie, a discriminarii si promovarea interculturalitatii este directorul şcolii.
La sedinţele Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, a faptelor de coruptie
şi a discriminării şi promovarea interculturalităţii participă, fără drept de vot, cu statut de
observator/observatori, liderul sindical/liderii sindicali din unitatea de învăţământ. Punctul de vedere al
liderului sindical se menţionează în procesul-verbal al sedinţei.
(2) La şedinţele de lucru ale comisiei sunt invitaţi să participe, acolo unde este posibil, în calitate de
observatori, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale cu activitate în domeniul drepturilor
omului.
(3) Comisia este responsabilă de elaborarea, aplicarea şi evaluarea modului de îndeplinire a
obiectivelor incluse în cadrul Planului operaţional minimal al unităţii şcolare privind prevenirea şi
combaterea violenţei în mediul şcolar a faptelor de coruptie şi a discriminării şi promovarea
interculturalităţii
(4) Elaborarea planului se realizează la începutul fiecărui an şcolar, cel mai târziu până la data de 30
septembrie, pe baza principiilor, acţiunilor şi recomandărilor generale referitoare la prevenirea şi
combaterea violenţei în mediul şcolar, incluse în prezenta strategie, a Planului ISJ privind reducerea
fenomenului violenţei în mediul şcolar şi a modelului Planului operaţional minimal al unităţii şcolare
privind prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, parte a prezentei strategii.
(5) Comisia are responsabilitatea de a monitoriza modul în care la nivelul unităţii şcolare se
respectă, se promovează şi se garantează drepturile copilului stabilite prin Legea nr. 272 din
21/06/2004.
(6) Comisia realizează semestrial câte un raport referitor la elaborarea, aplicarea şi evaluarea
modului de îndeplinire a obiectivelor incluse în cadrul Planului operaţional minimal al unităţii şcolare
privind prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, fiind prezentat consiliului profesoral.
Aceste rapoarte sunt incluse, într-o formă sintetică şi în cadrul raportului general privind starea şi
calitatea învăţământului din unitatea şcolară. În urma unei solicitări exprese, rapoartele semestriale
referitoare la elaborarea, aplicarea şi evaluarea modului de îndeplinire a obiectivelor incluse în cadrul
cadrul Planului operaţional minimal al unităţii şcolare privind prevenirea şi combaterea violenţei în
mediul şcolar, vor fi înaintate ISJ şi MEN.
(7) Comisia are drept scop promovarea, în cadrul unităţii de învăţământ, a principiilor şcolii incluzive.
Şcoala incluzivă este o şcoală prietenoasă şi democratică, care valorifică diversitatea culturală, o şcoală
în care toţi copiii sunt respectaţi şi integraţi fără discriminare şi excludere generate de originea etnică,
naţionalitate, deficienţe fizice sau mentale, origine culturală sau socio-economică, religie, limbă
maternă, convingerile, sexul, vârsta, infecţia HIV, apartenenţa la o categorie dezavantajată sau orice
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criteriu sancţionat de legislaţia pentru prevenirea şi combaterea discriminării din România. Prevenirea şi
eliminarea fenomenului de segregare şcolară, care reprezintă o formă gravă de discriminare, constituie o
condiţie imperativă pentru implementarea principiilor şcolii incluzive.
(8) Responsabilităţi ale Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar a faptelor
de coruptie şi a discriminării şi promovarea interculturalităţii sunt următoarele:
a) elaborarea unui plan de acţiune pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea
interculturalităţii, în scopul asigurării respectării principiilor şcolii incluzive, în unitatea de învăţământ;
b) colaborarea cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, mediatorii şcolari, Consiliul elevilor, Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Consiliul Naţional pentru Combaterea
Discriminării, organizaţii nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului şi alţi factori interesaţi în
scopul prevenirii şi combaterii cazurilor de discriminare şi a promovării interculturalităţii;
c) propunerea unor acţiuni specifice, la nivelul claselor sau al unităţii de învăţământ, care să
contribuie la cunoaşterea şi valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalităţii;
d) elaborarea şi implementarea unor coduri de conduită, care să reglementeze comportamentele
nondiscriminatorii la nivelul unităţii de învăţământ. Politica unităţii de învăţământ, în acest sens, şi
procedurile respective trebuie să fie clare, coerente, consecvent aplicate şi să presupună atât sancţiuni,
cât şi o abordare constructivă;
e) identificarea şi analiza cazurilor de discriminare şi înaintarea de propuneri de soluţionare a
acestora, consiliului de administraţie, directorului unităţii de învăţământ sau consiliului profesoral, după
caz;
f) prevenirea şi medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează respectarea
principiilor şcolii incluzive;
g) sesizarea autorităţilor competente în cazul identificării formelor grave de discriminare;
h) monitorizarea şi evaluarea acţiunilor întreprinse pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi
promovarea interculturalităţii;
i) elaborarea şi monitorizarea implementării planului de desegregare, acolo unde este cazul;
j) elaborarea, anual, a unui raport care să conţină referiri la acţiunile întreprinse pentru prevenirea
discriminării şi la rezultatele obţinute în rezolvarea cazurilor de discriminare şi/sau, după caz, segregare.
Raportul elaborat de comisia pentru prevenirea discriminării este inclus în raportul anual de analiză a
activităţii desfăşurate de unitatea de învăţământ;
Secţiunea a 8-a
Consiliul clasei
Art.43. (1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare care
predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei şi, pentru
toate clasele, cu excepţia celor din învăţământul primar, din liderul elevilor clasei respective.
(2) Preşedintele consiliului clasei este învăţătorul/dirigintele.
Art.44. Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase având ca principale
obiective:
a) armonizarea cerinţelor educative ale personalului didactic de predare cu solicitările elevilor şi
ale părinţilor;
b) evaluarea progresului şcolar al elevilor;
c) coordonarea intervenţiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării rezultatelor
elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaţionale, stabilite pentru colectivul clasei;
d) stabilirea modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învăţare;
e) organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe şcolare.
Art.45. Consiliul clasei are următoarele atribuţii:
a) analizează, semestrial, progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev;
b) analizează volumul temelor pentru acasă şi ia măsuri de corelare a acestora între diferitele
discipline;
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c) stabileşte măsuri de asistenţă educaţională, atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de
comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite;
d) stabileşte notele/calificativele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de frecvenţa şi
comportamentul acestora în activitatea şcolară şi extraşcolară; propune consiliului profesoral validarea
notelor mai mici de 7,00 sau a calificativelor mai mici de „bine”, pentru învăţământul primar;
e) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
f) participă la întâlniri cu părinţii şi elevii, cel puţin o dată pe semestru şi ori de câte ori este
nevoie, la solicitarea dirigintelui / învăţătorului, sau a cel puţin 1 / 3 dintre părinţii elevilor clasei;
g) propune dirigintelui, directorului sau consiliului profesoral, după caz, sancţiunile disciplinare
prevăzute pentru elevi de ROFUIP şi de prezentul regulament;
h) elaborează, semestrial, aprecieri sintetice despre progresul şcolar şi comportamentul fiecărui
elev şi informează, în scris, părintele.
Art.46. (1) Coordonarea activităţii claselor de elevi se realizează prin învăţători/diriginţi, numiţi
de directorul Şcolii Gimnaziale „Grigore Moisil” Ploieşti, dintre cadrele didactice de predare de
prestigiu şi cu experienţă, care predau la clasa respectivă.
(2) Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit de director cu
această responsabilitate.
(3) Învăţătorul/dirigintele îşi proiectează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute
de planul anual al unităţii de învăţământ şi în acord cu particularităţile educaţionale ale clasei
respective.
(4) Învăţătorul/dirigintele întocmeşte, după consultarea profesorilor clasei, a părinţilor şi a
elevilor, planificarea semestrială şi anuală, care va cuprinde componentele activităţii educative, în acord
cu problemele specifice ale colectivului de elevi, precum şi cu programa elaborată de Ministerul
Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului.
Art. 47. — (1) Consiliul clasei se întruneşte în prezenţa a cel puţin 2/3 din totalul membrilor şi
adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.
(2) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului clasei, toţi membrii au obligaţia să semneze
procesul-verbal de şedinţă. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale consiliilor
clasei, constituit la nivelul unităţii de învăţământ, pe fiecare nivel de învăţământ. Registrul de
procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Registrul de procese-verbale
al consiliilor clasei este însoţit de un dosar care conţine anexele proceselor, numerotate şi
îndosariate pentru fiecare şedinţă.
Art. 48. Documentele consiliului clasei sunt:
a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului clasei;
b) convocatoarele la şedinţele consiliului clasei.
c) registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-verbale.
TITLUL III
CAPITOLUL I
PERSONALUL DIDACTIC
Secţiunea 1
Art.49. Personalul didactic al Şcolii Gimnaziale„Grigore Moisil” Ploieşti
Personalul didactic al Şcolii Gimnaziale„Grigore Moisil” Ploieşti este format din
învăţători/institutori, profesori pentru învăţământul primar şi profesori şi include, potrivit LEN, art. 3,
persoane responsabile cu instrucţia şi educaţia, care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege,
au capacitate de exercitare deplină a drepturilor, o conduită morală conformă deontologiei profesionale
şi sunt apte, din punct de vedere medical, pentru îndeplinirea funcţiei.
Art.50. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, republicată, reglementează funcţiile, competenţele,
responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului didactic de predare şi de instruire practică şi ale
personalului didactic auxiliar.

24

Art.51. (1) În sistemul naţional de învăţământ funcţionează personal didactic de predare şi de
instruire practică, personal didactic auxiliar şi nedidactic cu calităţi morale, apt din punct de vedere
medical, capabil să relaţioneze corespunzător cu elevii, părinţii şi colegii.
(2) Personalul din învăţământ are obligaţia de a participa la programe de formare continuă, în
conformitate cu specificul activităţii şi cu reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie.
(3) Personalul din învăţământ trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile
educaţionale pe care le transmite elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.
(4) Personalul din învăţământ are obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă
socială/educaţională specializată, Direcţia de protecţie a copilului, în legătură cu aspecte care afectează
demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevului/copilului.
(5) Personalul din învăţământ trebuie să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii,
părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.
(6) Personalului din învăţământ îi este interzis să desfăşoare si sa incurajeze acţiuni de natură să
afecteze imaginea publică a elevului si viaţa intimă, privată şi familială a acestuia sau a celorlalti
salariati din unitate.
(7) Personalului din învăţământ îi este interzisă aplicarea de pedepse corporale, precum şi
agresarea verbală sau fizică a elevilor şi/sau a colegilor.
(8) Se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei
didactice la clasă de
obţinerea oricărui tip de avantaje, de la elevi sau de la părinţii/
aparţinătorii/reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite, se sancţionează cu excluderea
din învăţământ.
(9) Personalul didactic este obligat să efectueze controlul clinic anual, conform Legii educaţiei
naţionale nr.1 /2011.
Art.52. Personalul didactic de predare şi de instruire practică din învăţământul preuniversitar are
drepturile şi obligaţiile prevăzute în LEN. La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin regulamentul
de ordine interioară, se pot stabili drepturi şi obligaţii specifice, cu consultarea reprezentantului/
reprezentanţilor organizaţiei/ organizaţiilor sindicale din unitate.
Art.53. Alte precizări privind personalul didactic al Şcolii Gimnaziale „Grigore Moisil”
Ploieşti:
(1) Condiţii de studii:
Pentru ocuparea funcţiilor didactice trebuie îndeplinite condiţiile de studii prevăzute în LEN.
(2) Ocuparea şi eliberarea posturilor didactice:
* Posturile didactice pot fi ocupate, LEN, art. 293 - 295, cu personal titular, asociat sau
suplinitor, prin concurs, pe baza metodologiei aprobate de MEN, care cuprinde probe scrise (la
angajarea titularilor), probe scrise sau orale (la angajarea suplinitorilor), interviu şi prezentarea unui
curriculum vitae (la angajarea personalului didactic asociat), organizat şi desfăşurat la şcoală, ca unitate
reprezentativă;
* Restrângerile de activitate ale personalului didactic se rezolvă potrivit LEN;
* Detaşarea personalului didactic se realizează potrivit LEN;
* Ocuparea posturilor rămase vacante în urma operaţiunilor de restrângere şi detaşare se
realizează prin concurs/cumul/plata cu ora, potrivit LEN;
* Eliberarea din învăţământ a personalului didactic se realizează potrivit LEN.
(3) Formarea personalului didactic:
* Formarea personalului didactic se realizează potrivit prevederilor LEN, art. 242 - 245 şi a
celorlalte acte normative ale MEN;
* Pentru definitivarea în învăţământ se aplică prevederile LEN;
* Pentru obţinerea gradului didactic II se aplică prevederile LEN;
* Pentru obţinerea gradului didactic I se aplică prevederile LEN.
(7) Drepturile personalului didactic
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(a) Personalul didactic are drepturi care decurc din legislaţia în vigoare, precum şi din
prevederile contractului colectiv de muncă
(b) Drepturile personalului didactic, conform LEN:
1. Libertatea iniţiativei profesionale, LEN;
2. Dreptul de a nu fi perturbat în timpul desfăşurării activităţii didactice de nicio autoritate şcolară
sau publică şi de a nu fi înregistrat (audio-video) fără acordul său, LEN;
3. Dreptul la protecţie din partea autorităţilor responsabile cu ordinea publică, în spaţiile şcolare
sau în vecinătatea acestora, LEN;
4. Dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
5. Dreptul de a participa la viaţa socială şi publică în beneficiu propriu, în interesul învăţământului
şi al societăţii româneşti, LEN;
6. Dreptul de rezervare a postului/catedrei pentru cadrele didactice titulare alese în organe publice
centrale şi locale, trimise cu misiuni sau pentru predare în străinătate, în funcţii de îndrumare şi
control în sistemul de învăţământ, de cultură, tineret şi sport, etc, precum şi pentru liderii
sindicali, pe perioada în care îndeplinesc aceste funcţii, LEN;
7. Dreptul la concediu plătit, LEN;
8. Dreptul la concediu fără plată, LEN;
9. Dreptul la asistenţă medicală în cabinete medicale şi psihologice şcolare, în policlinici şi unităţi
spitaliceşti, stabilite prin protocol încheiat între MEN şi MS, LEN;
10. Dreptul la întreruperea activităţii didactice, cu rezervarea postului/catedrei, pentru creşterea şi
îngrijirea copilului în vârstă de pînă la 3 ani, LEN;
11. Dreptul la un ajutor în cazul decesului unui cadru didactic, LEN;
12. Dreptul privind deplasare/transport/participare la activităţi în interesul şcolii, LEN;
13. Dreptul la scutire de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul
superior şi la gratuitate la cazarea în cămine şi internate, pentru copiii personalului didactic;
14. Dreptul la gratuitate pentru corespondenţa oficială şi expedierea de materiale ştiinţifice şi
metodice, pentru unităţile de învăţământ, organizaţiile profesionale şi sindicale ale cadrelor
didactice, LEN;
15. Dreptul de rezervare a postului/catedrei pentru personalul didactic titular care frecventează, la
cursurile de zi, o formă de învăţământ postuniversitar;
16. Dreptul personalului didactic titular, cu rezultate excelente în activitatea didactică, educativă şi
ştiinţifică, de a obţine decoraţii, ordine, medalii, titluri şi premii, LEN;
17. Dreptul de a contesta o sancţiune şi de a se adresa instanţelor judecătoreşti, LEN.
(c) Personalul didactic angajat pe durată determinată beneficiază de aceleaşi drepturi
cu personalul didactic titular, corespunzător perioadei lucrate.
(9) Responsabilităţile/obligaţiile personalului didactic:
(a) Personalul didactic are obligaţii şi răspunderi de natură profesională, materială şi morală,
care garantează realizarea procesului instructiv-educativ. (Anexa 3, Codul etic).
(b) Personalul didactic al Şcolii Gimnazială „Grigore Moisil” Ploieşti are următoarele
responsabilităţi/obligaţii, prevăzute în LEN, în contractul individual de muncă şi în fişa postului:
1. Să constituie un model, prin întreaga sa ţinută, atât în timpul procesului de învăţământ, cât şi în
viaţa publică;
2. Să fie prezent la şcoală la timp, pentru începerea şi desfăşurarea propriului program, stabilit prin
orar;
3. Să semneze Condica de prezenţă până la sfârşitul programului zilnic propriu;
4. Să folosească integral durata de curs, într-o atmosferă de ordine şi disciplină, asigurând eficienţa
maximă a procesului instructiv-educativ;
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5. Să elaboreze, să predea la timp şi să respecte documentele de proiectare didactică, anuale şi
semestriale, concepute conform programelor şcolare;
6. Să asigure inovaţia, eficienţa şi atractivitatea în proiectarea temelor de evaluare finală;
7. Să realizeze, conform standardelor, pregătirea metodico-ştiinţifică a lecţiilor şi a lucrărilor de
laborator, parcurgerea ritmică a materiei, folosirea metodelor activ-participative şi tratarea
diferenţiată a elevilor;
8. Să verifice periodic temele elevilor, asigurând evaluarea ritmică, cu numărul de note/calificative
corespunzător normelor de evaluare curentă, comunicând elevilor şi părinţilor acestora şi
justificând notele/calificativele acordate pe baza baremelor de corectare, înaintea consemnării
acestora în catalog;
9. Să stabilească temele pentru acasă prin dozarea ştiinţifică a acestora, operând distincţia între
conţinuturi obligatorii şi conţinuturi suplimentare;
10. Să respecte durata recreaţiei;
11. Să instruiască elevii cu normele de protecţia muncii şi prevenirea incendiilor;
12. Să organizeze, în şcoală, pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene şi să participe la
activitatea de supraveghere sau corectare, atunci când sunt solicitaţi;
13. Să asigure pregătirea suplimentară a elevilor de performanţă pentru participarea meritorie la
olimpiadele şi concursurile şcolare şi să se implice în organizarea, desfăşurarea şi supravegherea
acestora şi corectarea lucrărilor;
14. Să organizeze, la solicitarea elevilor cu dificultăţi la învăţătură, program de meditaţii şi
consultaţii;
15. Să completeze corect şi la timp documentele şcolare;
16. Să participe la toate acţiunile organizate şi desfăşurate de şcoală şi să contribuie, potrivit
competenţelor, la reuşita acestora;
17. Să extindă realizarea activităţii educaţionale şi în afara orelor de clasă (în recreaţii, pe culoare, în
sălile de curs, în curtea şcolii şi în afara şcolii), vizând comportamentul general al elevilor,
comunicând profesorului diriginte/conducerii şcolii abaterile constatate;
18. Să împiedice, pe întreaga durată a programului personal, producerea de deteriorări de mobilier şi
instalaţii de către elevi, luând măsurile adecvate la constatarea acestora;
19. Să dovedească, în virtutea statutului de cadru didactic, respect şi înţelegere faţă de elevi,
acordându-le sprijin raţional, când este cazul;
20. Să dovedească respect reciproc şi să colaboreze cu celelalte cadre didactice pentru realizarea
instrucţiei şi educaţiei elevilor, soluţionând eventualele divergenţe într-un mod civilizat, prin
discuţii directe şi private sau cu medierea unui membru al Consiliului de administraţie;
21. Să participe la acţiuni de formare continuă organizate în şcoală sau în afara ei şi să contribuie,
conform competenţelor, la realizarea unui proces instructiv – educativ cât mai eficient;
22. Să participe eficient la activitatea Consiliului profesoral, Consiliului profesorilor clasei,
comisiilor metodice/de arie curriculară/catedră şi comisiilor de lucru;
23. Să contribuie la îmbogăţirea şi şi păstrarea bazei materiale a şcolii (amenajarea de cabinete,
laboratoare şi săli de clasă, confecţionarea sau recondiţionarea de materiale didactice auxiliare,
ecologizarea spaţiilor de învăţământ şi a curţii şcolii);
24. Să contribuie la realizarea obiectivelor şcolii şi să se integreze în activitatea curentă a acesteia
(elaborarea de propuneri, analize şi rapoarte statistice pentru programul managerial al şcolii,
asigurarea şcolarizării, efectuarea recensământului, îndeplinirea de calitate a serviciului pe
şcoală, etc);
25. Să participe la comisiile de inventariere şi casare a bunurilor, în cazul solicitării;
26. Să păstreze discreţie asupra problemelor interne, evitând aprecierile şi interpretările tendenţioase
(în şcoală şi în afara acesteia), care ar putea aduce atingere imaginii şi prestigiului şcolii.
(c) Activitatea de cadru didactic este incompatibilă cu:
1. Întârzierea la program (întârzierea se consemnează în Condica de prezenţă);
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2. Plecarea de la ore, fără motive bine întemeiate şi fără anunţarea conducerii şcolii şi acordarea
permisiunii elevilor de a pleca acasă (la prima abatere se aplică sancţiunea observaţie, la a doua
abatere se aplică sancţiunea observaţie scrisă);
3. Învoirile elevilor, cu excepţia cazurilor deosebite (la prima abatere se aplică sancţiunea observaţie,
la a doua abatere se aplică sancţiunea observaţie scrisă);
4. Transferarea sistematică a atribuţiilor de predare de la profesor la elev, prin conspectarea lecţiei
noi acasă, de către elevi (la prima abatere, adusă la cunoştinţa şcolii de către
elevi/părinţi/profesori-diriginţi, se aplică sancţiunea observaţie scrisă, iar la a doua abatere se
aplică sancţiunea de diminuare a salariului de bază cu 5% pe luna respectivă);
5. Indulgenţa faţă de actele de indisciplină ale elevilor, familiaritatea excesivă sau atitudinea
părtinitoare faţă de elevi, care ar conduce la diminuarea prestigiului şi autorităţii personalului
didactic, confirmate de elevi/părinţi/profesori-diriginţi (la prima abatere se aplică sancţiunea
observaţie scrisă, la a doua abatere se aplică sancţiunea de suspendare a fondului de premiere de
2% pe luna respectivă);
6. Trimiterea elevilor după catalog (la prima abetere se aplică sancţiunea observaţie, la a doua abatere
se aplică sancţiunea observaţie scrisă);
7. Folosirea elevilor, în timpul programului, la rezolvarea unor probleme personale (la prima abetere
se aplică sancţiunea observaţie, la a doua abatere se aplică sancţiunea observaţie scrisă);
8. Aplicarea de pedepse corporale (personalul didactic care practică pedepse corporale va fi
sancţionat administrativ sau, în funcţie de gravitatea abaterii, se va supune rigorilor legii, conf.
LEN);
9. Darea afară de la oră a elevilor (la prima abatere se aplică sancţiunea observaţie, la a doua abatere
se aplică sancţiunea observaţie scrisă);
10. Propaganda politică şi prozelitismul religios (la prima abatere se aplică sancţiunea observaţie
scrisă, la a doua abatere se aplică sancţiunea avertisment).
(d) Răspunderea disciplinară a personalului didactic din Şcoala Gimnaziale„Grigore Moisil”
Ploieşti este aplicată pentru încălcarea îndatoririlor care decurg din contractul individual de muncă şi
pentru încălcarea normelor de conduită, care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului şcolii.
Răspunderea disciplinară cuprinde următoarele sancţiuni (LEN), aplicate în funcţie de
gravitatea abaterii:
1. Observaţie scrisă;
2. Avertisment;
3. Diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, până la
15%, pe o perioadă de 1-6 luni;
4. Suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru
ocuparea unei funcţii didactice superioare, pentru obţinerea gradelor didactice sau a unei funcţii
de conducere, de îndrumare şi control;
5. Destituirea din funcţia de conducere;
6. Desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
(e) ) Răspunderea disciplinară a personalului nedidactic este în conformitate cu prevederile Legii
nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(f) Propunerea de sancţionare a personalului didactic se face de către directorul unităţii sau de
cel puţin o treime din numărul total al membrilor Consiliului de administraţie sau al Consiliului
profesoral. Acelaşi drept îl au şi organele ierarhic superioare.
* Pentru personalul de conducere, propunerea de sancţionare se face de către inspectorul şcolar
general sau de cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor Consiliului de administraţie. Acelaşi drept îl
au şi organele ierarhic superioare.
* Aplicarea şi ridicarea sancţiunii disciplinare se face potrivit LEN.
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(g) Răspunderea materială a personalului didactic se stabileşte potrivit legislaţiei muncii.
Decizia de imputare precum şi celelalte acte pentru recuperarea pagubelor şi prejudiciilor se fac de către
conducerea şcolii, cu excepţia cazurilor când, prin lege, se dispune altfel.
(h) Interdicţii privind exercitarea funcţiilor didactice, didactice auxiliare şi de conducere:
Potrivit LEN nu pot exercita funcţiile didactice, didactice auxiliare şi de conducere:
– persoanele lipsite de acest drept pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă de
condamnare penală;
– persoanele care desfăşoară activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, cum
sunt:
- prestarea oricărei activităţi comerciale în incinta unităţii de învăţământ sau în
zona limitrofă;
- comerţul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio sau vizuale;
- practicarea, în public, a unor activităţi cu componenţă lubrică sau care implică
exhibarea, în manieră obscenă, a corpului.
* Aceleaşi condiţii se aplică şi personalului nedidactic.
(j) Statul personal de serviciu:
 Datele privind situaţia profesională a personalului didactic se consemnează în statul personal
de serviciu, care cuprinde date privind starea civilă, curriculum vitae, evoluţia profesională
şi evaluările periodice.
 Statul personal de serviciu se actualizează la solicitarea titularului sau a conducerii şcolii.
 Accesul la statul personal de serviciu este permis titularului, conducerii şcolii, personalului
de îndrumare şi control al ISJ Prahova şi al MENCȘ.
 Statul personal de serviciu se păstrează la ISJ (pentru director şi director adjunct) şi la
secretariatul şcolii (pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic)
Secţiunea 2
Art. 54..Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricarei
forme de încălcare a demnităţii
a) Unitatea de învăţământ se obligǎ să respecte cu prilejul încheierii contractului individual de
muncă principiile fundamentale privind libertatea alegerii locului de muncă, a profesiei, meseriei sau a
activităţii pe care urmează să o presteze salariatul şi interzicerea muncii forţate;
b) În sensul celor precizate, angajatorul va avea în vedere cererile concrete ale fiecarei
persoane care solicită angajarea în muncă şi va dispune angajarea într-un anumit post numai in funcţie
de aceste solicitări şi de pregătirea profesională a candidatului.
( 1) În cadrul relaţiilor de muncă unitatea de învăţământ se obligă să promoveze principiul
egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii fără discriminări directe sau indirecte bazate pe criterii de
sex, orientare sexuală, caracteristigi genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie,
opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă sau
activitate sindicală.
( 2) Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii
desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea demnităţii
şi a conştiinţei sale, fără nici o discriminare. Angajatorul recunoaşte tuturor salariaţilor care prestează o
muncă dreptul la plată egală, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi dreptul la
protecţie împotriva concedierilor nelegale.
( 3) Orice manifestare de hărţuire sexuală este interzisă. Sunt considerate hărţuiri sexuale acele
gesturi, manifestări, comentarii insinuante sau propuneri cu aluzii sexuale. Acestea pot crea o stare de
stres şi pot conduce la degradarea atmosferei de lucru, scăderea productivităţii muncii şi a moralului
angajaţilor. Constituie discriminare bazată pe criteriu de sex orice comportament nedorit, definit drept
hărţuire sau hărţuire sexuală, avand ca scop sau efect:
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a) de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru
persoana afectată;
b) de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea
profesională,remuneraţia sau veniturile de orice natură, ori accesul la formare şi perfecţionare
profesională în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ţine de viaţa sexuală;
c) maternitatea nu poate constitui motiv de discriminare. Orice tratament mai puţin favorabil aplicat
unei femei legat de sarcină sau de concediu de maternitate constituie discriminare.
În vederea angajării este interzis să i se solicite unei candidate să prezinte un test de graviditate şi
să semneze un angajament că nu va rămâne însărcinată sau că nu va naşte pe durata de valabilitate a
contractului individual de muncă.
( 4 ) Unitatea de învăţământ se obligă să asigure egalitatea de şanse şi tratament faţă de toţi
salariaţii, femei şi bărbaţi, şi se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei credinţe.
( 5) Prin egalitatea de şanse şi tratament între femei şi barbaţi în relaţiile de muncă se înţelege
accesul nediscriminatoriu la: alegerea ori exercitarea liberală a unei profesii sau activităţi; angajarea în
toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei profesionale; venituri egale
pentru muncă de valoare egală; informare şi consiliere profesională; programe de
iniţiere,calificare,perfecţionare, specializare şi recalificare profesională; promovare la nivel ierarhic şi
profesional; condiţii de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, conform
legislaţiei în vigoare; beneficii, altele decât cele de natură salarială şi măsuri de protecţie şi asigurări
sociale.
( 6 ) Unitatea de învăţământ se obligă să asigure egalitateade şanse şi tratament între angajaţi,
femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă referitoare la: anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor
şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante; încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau
încetarea raportului juridic de muncă; stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului; stabilirea
remuneraţiei; evaluarea performanţelor profesionale individuale;perfecţionarea, reconversia şi
promovarea profesională; aplicarea măsurilor disciplinare; dreptul de aderare la sindicat şi accesul la
facilităţile acordate de acesta; orice alte condiţii de prestare a muncii potrivit legislaţiei în vigoare.
( 7 ) Concedierea nu poate fi dispusă pe durata în care:
a. femeia salariată este gravidă sau se află în concediu dematernitate;
b. angajatul se află în concediu de creştere şi îngrijire a copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3
ani în cazul copilului cu handicap;
c. la încetarea concediului de maternitate sau a concediului de creştere şi îngrijire a copilului până la 2
ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, salariatul are dreptul de a se întoarce la ultimul
loc de muncă sau la un loc de muncă echivalent, având condiţii de muncă echivalente şi, de asemenea,
de a beneficia de orice î
mbunătăţire a condiţiilor de muncă la care ar fi avut dreptul în timpul absenţei.
( 8 ) Constituie discriminare şi este interzisă modificarea unilaterală de către angajator a
relaţiilor sau a condiţiilor de muncă, inclusiv concedierea persoanei angajate care a înaintat o sesizare
ori o reclamaţie la conducerea unităţii sau care a depus o plângere la instanţele judecătoreşti competente
în vederea aplicării prevederilor Legii 202/2002 şi după ce sentinţa judecatorească a rămas definitivă,
cu excepţia unor motive întemeiate şi fără legatură de cauză.
( 9 ) Dacă un salariat sesizează vreunul din aspectele de mai sus menţionate, comisia de
disciplină se va întuni pentru a constata existenţa şi/sau gravitatea faptei în decurs de 5 zile de la
primirea sesizării urmând ca, în funcţie de cele constatate, să aplice sancţiunile prevăzute în regulament
(mustrare, avertisment, reducerea salariului de baza cu 5% pe o perioada de 1 –3 luni).
Secţiunea 3
Art. 55.Profesorii diriginţi:
(a) Colectivul fiecărei clase este condus de profesorul diriginte, numit de directorul şcolii, în
baza hotărârii Consiliului de administraṭie, dupa consultarea Consiliului profesoral, dintre cadrele
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didactice de prestigiu şi cu experienţă, care predau la clasa respectivă, având în vedere principiul
continuităṭii;
(b) Sarcina de diriginte este obligatorie;
Art.56. (1) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute în fişa postului cadrului
didactic.
(2) Profesorul diriginte realizează, semestrial şi anual, planificarea activităţilor conform
proiectului de dezvoltare instituţională şi nevoilor educaţionale ale colectivului de elevi pe care îl
coordonează. Planificarea se avizează de către directorul unităţii de învăţământ.
(3) Activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională sunt obligatorii şi sunt
desfăşurate de profesorul diriginte în cadrul orelor de consiliere şi orientare, orelor de dirigenţie sau în
afara orelor de curs, după caz.
(4) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare
profesională pentru elevii clasei. Activităţile se referă la:
a) 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”;
b) teme de educaţie în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale strategiilor
naţionale, precum şi în baza parteneriatelor încheiate de ministerul educaţiei cu alte ministere, instituţii
şi organizaţii.
(5) Orele destinate activităţilor de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională se
consemnează în condica de prezenţă a cadrelor didactice conform planificării aprobate de directorul
unităţii.
(6) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi educative extraşcolare, pe care le stabileşte după
consultarea elevilor şi a părinţilor, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate pentru
colectivul de elevi.
Art.57. (1) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinţii, tutorii sau susţinătorii
legali, profesorul diriginte stabileşte cel puţin o oră în fiecare lună în care se întâlneşte cu aceştia, pentru
prezentarea situaţiei şcolare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaţionale sau comportamentale
specifice ale acestora.
(2) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali
de la fiecare formaţiune de studiu se aprobă de către director, se comunică elevilor şi părinţilor, tutorilor
sau susţinătorilor legali ai acestora şi se afişează la avizierul şcolii.
Art.58. Profesorul diriginte are următoarele atribuţii:
1. organizează şi coordonează:
a) activitatea colectivului de elevi;
b) activitatea consiliului clasei;
c) întâlniri cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali la începutul şi sfârşitul semestrului şi ori de câte ori
este cazul;
d) acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei;
e) activităţi educative şi de consiliere;
f) activităţi extracurriculare şi extraşcolare în unitatea de învăţământ activităţi extracurriculare:
2. monitorizează;
a) situaţia la învăţătură a elevilor;
b) frecvenţa la ore a elevilor;
c) participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare;
d) comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare;
e) participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de voluntariat;
3. colaborează cu:
a) 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;
b) cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere şi orientare a elevilor clasei;
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c) directorul unităţii de învăţământ, 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;
d) comitetul de părinţi, părinţii, tutorii sau susţinătorii 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;
e) alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;
f) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de studii ale elevilor
clasei;
g) persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării şi actualizării datelor referitoare
la elevi;
4. informează:
a) elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, despre prevederile regulamentului de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ;
b) elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, cu privire la reglementările referitoare la
examene/testări naţionale şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul
şcolar al elevilor;
c) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, despre
frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, tutorii sau
susţinătorii legali, precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie;
d) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în cazul în care elevul înregistrează 10 absenţe nemotivate,
informarea se face în scris;
e) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în scris, referitor la situaţiile de corigenţă, sancţionările
disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;
5. îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în conformitate cu
legislaţia în vigoare sau fişa postului.
Art.59. Profesorul diriginte mai are şi următoarele atribuţii:
a) răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, împreună cu elevi, părinţi,
tutori sau susţinători legali, precum şi cu membrii consiliului clasei;
b) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;
c) motivează absenţele elevilor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale
regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
d) încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o consemnează
în catalog şi în carnetul de elev;
e) realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor acestora;
f) propune consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu
legislaţia în vigoare;
g) completează documentele specifice colectivului de elevi şi monitorizează completarea
portofoliului educaţional al elevilor;
h) întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei;
j) elaborează portofoliul dirigintelui.
(k) Nerealizarea atribuţiilor de profesor diriginte atrage după sine suspendarea indemnizaţiei
de dirigenţie pe luna respectivă.
Art.60 Dispozitiile art.57,58,59 se aplica in mod corespunzator si personalului didactic din
invatamantul prescolar si primar,
Secţiunea 4
Art.61. Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are
următoarele atribuţii:
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a) coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din unitatea de
învăţământ;
b) avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale
clasei/grupei;
c) elaborează proiectul programului/calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare ale
unităţii de învăţământ, în conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite de
către inspectoratul şcolar şi minister, în urma consultării consiliului reprezentativ al părinţilor şi a
elevilor, şi îl supune spre aprobare consiliului de administraţie;
d) elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative;
e) identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor elevilor, precum
şi posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea elevilor, a consiliului reprezentativ al părinţilor
şi asociatiei de părinţi;
f) prezintă consiliului de administraţie rapoarte semestriale privind activitatea educativă şi
rezultatele acesteia;
g) diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ;
h) facilitează implicarea consiliului reprezentativ al părinţilor şi asociatiei de părinţi şi a
partenerilor educaţionali în activităţile educative;
i) elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau
susţinătorii legali pe teme educative;
j) propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate la
nivelul unităţii de învăţământ;
k) facilitează vizite de studii pentru elevi, în ţară şi în străinătate, desfăşurate în cadrul
programelor de parteneriat educaţional;
l) orice alte atribuţii rezultând din legislaţia în vigoare.
Art.62 Portofoliul coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi
extraşcolare conţine:
a) oferta educaţională a unităţii de învăţământ în domeniul activităţii educative extraşcolare;
b) planul anual şi semestrial al activităţii educative extraşcolare;
c) programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare;
d) programe educative de prevenţie şi intervenţie;
e) modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare;
f) măsuri de optimizare a ofertei educaţionale extraşcolare;
g) rapoarte de activitate semestriale şi anuale;
h) documente care reglementează activitatea extraşcolară, în format letric/electronic, transmise de
inspectoratul şcolar şi minister, privind activitatea educativă extraşcolară.
Art.63. Activitatea desfăşurată de coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi
extraşcolare se regăseşte în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administraţie.
Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară este parte a planului de dezvoltare instituţională a unităţii
de învăţământ.
Secţiunea 5
Art.64. Asigurarea serviciului pe şcoală: în unitatea de învăţământ se organizează permanent, pe
durata desfăşurării cursurilor (7.45-14.00 / 14.00-19.00), serviciul pe şcoală al personalului didactic de
predare, în zilele metodice. Serviciul pe şcoală se realizează conform procedurii realizate la nivelul
scolii.
CAPITOLUL II
PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR ṢI NEDIDACTIC
Secţiunea 1
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Art.65. Personalul didactic auxiliar al Şcolii Gimnaziale„Grigore Moisil” Ploieşti
Funcţiile didactice auxiliare din Şcoala Gimnaziala „Grigore Moisil” Ploieşti, potrivit LEN,
sunt următoarele: secretar, contabil, administrator, bibliotecar.
Art.66. (1) Compartimentul de secretariat este subordonat directorului unităţii de învăţământ.
(2) Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul unităţii de învăţământ şi pentru
alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director.
(3) Secretariatul asigură permanenţa pe întreaga perioadă de desfăşurare a orelor de curs.
a) transmite informaţiile la nivelul unităţii de învăţământ;
b) întocmeste, actualizeaza şi gestioneaza bazele de date;
c) întocmeste şi transmite situaţiile statistice şi a celorlalte categorii de documente solicitate de
către autorităţi, precum şi a corespondenţei unităţii;
d) asigura înscrierea copiilor/elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea şi
actualizarea permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea
antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administraţie;
e) rezolva problemele specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor şi evaluărilor naţionale, ale
examenelor de admitere şi de ocupare a posturilor vacante, conform atribuţiilor prevăzute de legislaţia
în vigoare sau de fişa postului;
g) asigura procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii şi a documentelor
şcolare, în conformitate cu prevederile regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al
documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului
educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;
k) întocmeste statele de personal;
l) asigura întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii de
învăţământ;
m) calculeaza drepturile salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul contabilitate;
n) gestioneaza corespondenţa unităţii de învăţământ;
o) întocmeste şi actualizeaza procedurile activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului, în
conformitate cu legislaţia în vigoare;
(4) Secretarul aduce condica în cancelarie şi o ia la sfârşitul orelor. Secretarul descuie şi încuie
fişetul, în care se păstrează cataloagele, la începutul/ terminarea orelor, după ce a verificat, împreună cu
profesorul/ învăţătorul de serviciu, existenţa tuturor cataloagelor.
(5) Secretarul completează fişele matricole, cataloagele de corigenţă şi se ocupă de arhivarea
tuturor documentelor şcolare.
(6) În perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se păstrează la secretariat.
(7) Procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se fac în conformitate cu reglementările stabilite
prin ordinul MEN.
(8) Procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii se fac în conformitate cu
prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidenţă
şcolară în învăţământul preuniversitar”, aprobat prin ordinul MEN.
(9) Evidenţa, selecţionarea, păstrarea şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele Naţionale,
după expirarea termenelor de păstrare stabilite prin Indicatorul termenelor de păstrare, aprobat prin
ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării, se fac în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor
Naţionale nr.16 din 2 aprilie 1996.
Secţiunea 2
Art.67. (1) Serviciul de contabilitate este subordonat directorului unităţii de învăţământ.
(2) Serviciul de contabilitate al unităţii de învăţământ asigură şi răspunde de organizarea şi
desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii de învăţământ, în conformitate cu dispoziţiile
legale în vigoare.
(3) Contabilitatea îndeplineşte orice sarcini financiar-contabile încredinţate de director sau
stipulate expres în acte normative.
34

Art.68. Serviciul financiar are următoarele atribuţii:
a) desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii de învăţământ;
b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unităţii de învăţământ, în
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile consiliului de administraţie;
c) întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform legislaţiei în
vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile;
d) informarea periodică a consiliului de administraţie cu privire la execuţia bugetară;
e) organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor;
f) consemnarea în documente justificative a oricărei operaţiuni care afectează patrimoniul unităţii
de învăţământ şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor;
g) întocmirea şi verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat;
h) valorifică rezultatele procesului de inventariere, a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de lege
şi ori de câte ori consiliul de administraţie consideră necesar;
i) întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar;
j) îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ faţă de bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale de stat, bugetul local şi faţă de terţi;
k) implementarea procedurilor de contabilitate;
l) avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de
administraţie, prin care se angajează fondurile unităţii;
m) asigurarea şi gestionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim special;
n) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea,
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de normele
legale în materie;
o) orice alte atribuţii specifice serviciului, rezultând din legislaţia în vigoare şi hotărârile
consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.
Management financiar
Art.69. (1) întreaga activitate financiară a unităţilor de învăţământ se organizează şi se desfăşoară
cu respectarea legislaţiei în vigoare.
(2) Activitatea financiară a unităţii de învăţământ se desfăşoară pe baza bugetului propriu.
(3) Răspunde de organizarea activităţii financiare şi de încadrarea în bugetul aprobat.
Art.70 Pe baza bugetului aprobat, directorul şi consiliul de administraţie actualizează programul
anual de achiziţii publice, stabilind şi celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor
categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate.
Art.71. (1) Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanţare.
(2) Resursele extrabugetare ale unităţii pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform hotărârii
consiliului de administraţie.
Secţiunea 3
Art.72. (1) Serviciul de administraţie este subordonat directorului unităţii de învăţământ.
(2) Administratorul îşi desfăşoară activitatea sub conducerea directorului, răspunde de
gestionarea şi de întreţinerea bazei materiale a unităţii de învăţământ, coordonează activitatea
personalului administrativ de întreţinere şi curăţenie (mecanici, paznici, muncitori).
(3) Întregul inventar mobil şi imobil al unităţii de învăţământ se trece în registrul inventar al
acesteia şi în evidenţele contabile. Schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin unităţii de învăţământ se
poate face numai cu îndeplinirea formelor legale.
(4) Programul personalului de îngrijire se stabileşte de către administrator, potrivit nevoilor
unităţii de învăţământ şi se aprobă de director.
(5) Administratorul stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În funcţie de
nevoile unităţii de învăţământ, directorul poate schimba aceste sectoare.
(6) Administratorul nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât în cele necesare
unităţii de învăţământ.
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Art.73 Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii:
a) realizarea reparaţiilor, care sunt în sarcina unităţii, şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare,
curăţenie şi gospodărire a unităţii de învăţământ;
b) întreţinerea terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico-materiale;
c) realizarea demersurilor necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a unităţii de
învăţământ;
d) recepţia bunurilor, serviciilor şi a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul
compartimentului;
e) înregistrarea modificărilor produse cu privire la existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor din
gestiune şi prezentarea actelor corespunzătoare Serviciului financiar;
f) evidenţa consumului de materiale;
g) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ privind
sănătatea şi securitatea în muncă, situaţiile de urgenţă şi P.S.I.;
h) întocmirea proiectului anual de achiziţii şi a documentaţiilor de atribuire a contractelor;
i) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, hotărârile
consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.
Management administrativ
Art.74 (1) Inventarierea bunurilor unităţii de învăţământ se realizează de către comisia de
inventariere, numită prin decizia directorului.
(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unităţii de
învăţământ se supun aprobării consiliului de administraţie de către director, la propunerea
administratorului de patrimoniu, în baza solicitării compartimentelor funcţionale.
Art.75. (1) Bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ de stat sunt administrate de
către consiliul de administraţie.
(2) Bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ particular sunt supuse regimului
juridic al proprietăţii private.
Art.76. Bunurile, care sunt temporar disponibile şi care sunt în proprietatea sau administrarea
unităţii de învăţământ, pot fi închiriate în baza hotărârii consiliului de administraţie.
Secţiunea 4
Art.77. (1) Bibliotecarul este subordonat directorului unităţii de învăţământ.
(2) Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, asigură funcţionarea acesteia şi este
interesat de completarea raţională a fondului de publicaţii.
(3) Activităţile de bază ale bibliotecarului sunt:
a) îndrumă lectura şi studiul şi ajută la elaborarea lucrărilor elevilor, punând la dispoziţia
acestora instrumente de informare, respectiv fişiere, cataloage, liste bibliografice etc., care să le
înlesnească o orientare rapidă în colecţiile bibliotecii;
b) sprijină informarea şi documentarea rapidă a personalului didactic;
c) participă la toate cursurile specifice de formare continuă.
(4) Bibliotecarul organizează sau participă la organizarea de acţiuni specifice: lansare de carte,
întâlniri literare, simpozioane, vitrine şi expoziţii de cărţi, standuri de noutăţi sau de colecţii de cărţi,
prezentări de manuale opţionale etc.
Secţiunea 6
Art.78. Alte precizări privind personalul didactic auxiliar:
(1) Condiţii de studii:
Pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare trebuie îndeplinite condiţiile de studii prevăzute în
LEN, şi alte condiţii specifice (după caz), stabilite de Consiliul de administraţie al şcolii.
36

(2) Ocuparea şi eliberarea posturilor didactice auxiliare:
* Personalul didactic auxiliar din învăţământ se angajează prin concurs, pe baza contractului
individual de muncă, potrivit CM, art. 63-65;
* Angajarea personalului didactic auxiliar în şcoală se face de către directorul unităţii, cu
aprobarea Consiliului de administraţie;
* Eliberarea din funcţie a personalului didactic auxiliar din şcoală se face de către directorul
unităţii, cu aprobarea Consiliului de administraţie, conform CM, art. 126, în următoarele condiţii:
- Expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul de muncă;
- Încetarea contractului de muncă prin:
* acordul dintre angajat şi angajator;
* desfacerea contractului de nuncă din iniţiativa uneia dintre părţi, conform CM, art.
130-136.
(3) Formarea personalului didactic auxiliar:
Formarea personalului didactic auxiliar se realizează potrivit LEN la Casa Corpului Didactic
sau, după caz, în alte unităţi stabilite de MECTS
(4) Timpul săptămânal de activitate:
* Timpul săptămânal de activitate al personalului didactic auxiliar este identic cu cel stabilit
pentru personalul cu funcţii echivalente din celelate sectoare bugetare, potrivit LEN;
* Sarcinile personalului didactic auxiliar sunt prevăzute în fişa individuală a postului.
(5) Salarizarea personalului didactic auxiliar:
* Salarizarea personalului didactic auxiliar se realizează potrivit prevederilor LEN, a CM, a
Legii nr. 154/1998 şi a celorlalte acte normative în vigoare;
* Obţinerea gradaţiei de merit este reglementată prin LEN.
(6) Evaluarea personalului didactic auxiliar:
Evaluarea personalului didactic auxiliar se face anual, conform prevederilor LEN şi Legii nr.
154/1998.
(7) Pensionarea personalului didactic auxiliar:
Pensionarea personalului didactic auxiliar are loc în condiţiile prevăzute de LEN, şi de celelalte
acte normative în vigoare.
(8) Drepturile personalului didactic auxiliar:
(a) Personalul didactic auxiliar are drepturi care decurg din legislaţia în vigoare precum şi din
prevederile contractului colectiv de muncă.
(b) Drepturile personalului didactic auxiliar, conform LEN şi CM:
1. Dreptul la protecţie din partea autorităţilor responsabile cu ordinea publică, în spaţiile
şcolare şi în vecinătatea acestora, LEN;
2. Dreptul de a participa la viaţa socială şi publică în beneficiu propriu, în interesul
învăţământului şi al societăţii româneşti, LEN;
3. Dreptul la repaus săptămânal, CM, art. 19, pct. G, şi art. 124 şi dreptul la timpul liber pentru
munca suplimentară depusă peste durata normală, în situaţii deosebite, CM, art. 118-123;
4. Dreptul la concediu:
* Dreptul la concediu de odihnă anual plătit, CM, art. 19, pct. G şi art. 125-126;
* Dreptul femeii la concediu plătit pentru îngrijirea copilului bolnav de până la 3 ani,
neinclus în concediul de odihnă, CM;
* Dreptul la un supliment al concediului de odihnă, de până la 10 zile lucrătoare, în funcţie
de calitatea activităţii desfăşurate, efectuat în afara perioadelor de activitate didactică, LEN,;
* Dreptul la concediu de studii, CM;
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* Dreptul la concediu fără plată, CM.
5. Dreptul de promovare în categorii sau funcţii superioare, în raport cu pregătirea, experienţa,
rezultatele activităţii şi nevoile şcolii, CM;
6. Dreptul la asistenţă medicală în cabinete medicale şi psihologice şcolare, în policlinici şi
unităţi spitaliceşti stabilite prin protocol încheiat între MEN şi MS, LEN, CM, art. 19, pct. h şi art. 144;
7. Dreptul la asigurări sociale, CM, art. 144-150;
8. Dreptul la întreruperea activităţii, cu rezervarea postului, pentru:
* Creşterea şi îngrijirea copilului până la 3 ani, LEN;
* Frecventarea unui curs de reconversie profesională sau de formare profesională, CM, art.
71;
* Satisfacerea serviciului militar, CM, art. 72.
9. Dreptul la un ajutor în cazul decesului unui cadru didactic auxiliar, LEN;
10. Drepturi privind deplasarea/transportul/participarea la activităţi în interesul şcolii, LEN;
11. Dreptul la recompense pentru îndeplinirea, în cele mai bune condiţii, a atribuţiilor şi pentru
realizări deosebite în activitate, CM, art. 99, prin:
* Acordare de trepte, gradaţii, gratificaţii şi alte recompense materiale;
* Conferirea de ordine, medalii, titluri şi diplome de onoare, insigne, titluri distinctive.
12. Dreptul de a contesta o sancţiune şi de a se adresa instanţelor judeătoreşti, LENşi CM, art.
172-182.
(c) Personalul didactic auxiliar angajat pe durată determinată beneficiază de aceleaşi drepturi cu
personalul didactic titular, corespunzător perioadei lucrate.
(9) Responsabilităţile/obligaţiile personalului didactic auxiliar:
(a) Personalul didactic auxiliar are obligaţii şi răspunderi de natură profesională, materială şi
morală, care garantează realizarea procesului instructiv-educativ.
(b) Personalul didactic auxiliar al Şcolii Gimnaziale„Grigore Moisil” Ploieşti are următoarele
responsabilităţi/obligaţii, prevăzute în LEN, în contractul individual de muncă şi în fişa postului:
1. Să constituie un model, prin întreaga sa ţinută, atât în timpul procesului de învăţământ, cât şi
în viaţa publică;
2. Să fie prezent la şcoală la timp, pentru începerea şi desfăşurarea propriului program, să
respecte programul de lucru şi să folosească integral şi eficient timpul de muncă;
3. Să semneze Condica de prezenţă zilnic;
4. Să realizeze norma de muncă şi celelalte atribuţii prevăzute în fişa postului şi să răspundă de
îndeplinirea lor faţă de conducerea şcolii;
5. Să desfăşoare o activitate eficientă şi de calitate, potrivit competenţelor;
6. Să respecte ordinea şi disciplina, RI şi legile în vigoare;
7. Să realizeze activitate educaţională permanentă (în recreaţii, pe culoare, în sălile de curs şi în
bibliotecă, în cabinete şi laboratoare, în curtea şcolii şi în afara şcolii), vizând
comportamentul general al elevilor, comunicând profesorului-diriginte/conducerii şcolii
abaterile constatate;
8. Să împiedice, pe întreaga durată a programului personal, producerea de deteriorări de
mobilier şi instalaţii de către elevi, luând măsuri adecvate la constatarea acestora;
9. Să participe la acţiuni de formare continuă, organizate în şcoală sau în afara ei şi să
contribuie, conform competenţelor, la realizarea reformei în învăţământ;
10. Să contribuie la îmbogăţirea şi şi păstrarea bazei materiale a şcolii;
11. Să contribuie la realizarea obiectivelor şcolii şi să se integreze în activitatea curentă a
acesteia (elaborarea de propuneri, analize şi rapoarte statistice pentru programul managerial
al şcolii);
12. Să participe la comisiile de inventariere şi casare a bunurilor, în cazul solicitării;

38

13. Să preia/predea, pe bază de proces verbal elaborat de o comisie special constituită, bunurile
materiale şi băneşti din gestiune, în momentul angajării/eliberării din funcţie, CM, art. 74;
14. Să păstreze discreţie asupra problemelor interne, evitând aprecierile şi interpretările
tendenţioase (în şcoală şi în afara acesteia), care ar putea aduce atingere imaginii şi
prestigiului şcolii;
15. Să cultive relaţii colegiale, bazate pe respect mutual şi cooperare, cu personalul didactic şi
nedidactiv, să manifeste politeţe şi solicitudine în raport cu elevii, părinţii acestora sau cu
alte persoane străine;
16. Să respecte normele de protecţia muncii şi de prevenire a incendiilor;
17. Să presteze muncă suplimentară, în cazuri speciale, CM, art. 118-119.
(c) Personalul didactic auxiliar are următoarele responsabilităţi/obligaţii specifice, prevăzute în
LEN, în contractul individual de muncă şi fişa postului:
A. Secretar:
A.1. Secretar şef (post de conducere):
1. Normează, împreună cu directorul şcolii, posturile pentru personalul didactic, didactic
auxiliar şi nedidactic, potrivit actelor normative în vigoare;
2. Răspunde de întocmirea formelor de încadrare în muncă (contracte de muncă, acte adiţionale
la contractul de muncă) şi de încetare a contactului de muncă, pentru întregul personal
nedidactic;
3. Întocmeşte deciziile de angajare, transferare, salarizare, promovare, sancţionare pentru
întregul personal angajat de directorul şcolii, precum şi alte decizii şi răspunde de
comunicarea acestora;
4. Întocmeşte, completează şi păstrează carnetele de muncă ale întregului personal al şcolii;
5. Întocmeşte statul de funcţii al şcolii;
6. Răspunde de păstrarea şi aplicarea sigiliului şcolii;
7. Redactează şi înaintează corespondenţa zilnică a şcolii;
8. Răspunde de procurarea şi păstrarea documentelor de legislaţie şcolară;
9. Păstrează arhiva şcolii şi răspunde de respectarea termenelor de păstrare şi selecţionare a
documentelor arhivate;
10. Păstrează, conform termenelor, şi selecţionează toate documentele din cadrul
compartimentului secretariat;
11. Întocmeşte şi trimite, în termenele stabilite, situaţiile statistice şcolare solicitate de organele
superioare;
12. Întocmeşte, la termen, statele de plată a salariilor lunare şi a altor drepturi băneşti (după caz),
pentru întregul personal al şcolii, pe baza dispoziţiilor de angajare şi salarizare, a Condicii de
prezenţă, precum şi recapitulaţia pentru luna respectivă;
13. Calculează concediile medicale şi ţine evidenţa acestora;
14. Răspunde cu promptitudine solicitărilor personalului şcolii, elevilor şi părinţilor privind
eliberarea de acte (adeverinţe, ordine de deplasare, carnete de note, etc.);
15. Înscrie în fişele de încadrare anuale ale unităţii şcolare, cu personal didactic, datele privind
vechimea, gradele didactice şi statutul de încadrare (titular, detaşat, suplinitor);
16. Întocmeşte complet statele de plată ale unităţii;
17. Întocmeşte statele pentru îngrijire copil până la 2 ani, pentru concedii medicale, de
maternitate;
18. Întocmeşte dosarele de pensionare de toate tipurile;
19. Întocmeşte contractele de muncă cu suplinitori;
20. Împreună cu direcţiunea şcolii angajează personalul nedidactic prin concurs;
21. Utilizează produsele software din dotarea unităţii, întocmind diverse situaţii necesare
procesului instructiv-educativ şi activităţilor de secretariat;
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22. Se preocupă în permanenţă de perfecţionarea ţi îmbunătăţirea pregătirii profesionale,
participând la instruirile organizate de Inspectoratul şcolar, în vederea aplicării corecte şi
complete a reformei învăţământului;
23. Întocmeşte deciziile şi listele anexe ori de câte ori apare o majorare sau o indexare de salarii;
când se acordă grade didactice sau trepte profesionale şi alte drepturi (tranşe de vechime în
învăţământ, spor vechime, spor stabilitate, etc.) şi aduce la cunoştinţa salariaţilor
modificările intervenite;
24. Ţine evidenţa nominală a persoanelor beneficiare de reducere cu 50% pentru călătorii pe an
dus-întors pe mijloacele de transport feroviar pe liniile interne şi întocmeşte statelor de
decontare a cheltuielilor;
25. Întocmirea dosarelor de grade didactice;
26. Întocmirea tabelului de plata cu ora şi cumul de funcţii pentru personalul didactic;
27. Ţine registrul de intare/ieşire din unitate;
28. Întocmeşte procese verbale în timpul Consiliului profesoral;
29. Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea şcolii;
30. Este subordonat conducerii şcolii şi răspunde de activitatea desfăşurată în faţa acesteia şi a
Consiliului de administraţie;
Program de lucru: 7.30 – 19.30 (la schimb)
Secţiunea 7
A.2. Secretar (post de execuţie):
1. Răspunde, împreună cu secretarul şef, de păstrarea şi selecţionarea arhivei;
2. Efectuează lucrările de înscriere a elevilor şi completează registrul de evidenţă a acestora;
3. Verifică modul de completare a cataloagelor;
4. Completează registrele matricole pentru clasele I – VIII;
5. Păstrează dosarele cu actele elevilor;
6. Completează foile matricole şi celelalte acte de studii, certificate de capacitate, certificate de
echivalare pentru absolvenţii cls. a VIII-a;
7. Întocmeşte situaţiile statistice privind începerea anului şcolar, încheierea semestrelor,
încheierea anului şcolar, precum şi lucrările privind organizarea şi desfăşurarea examenelor
naţionale;
8. Răspunde de completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii pentru elevii şcolii;
9. Întocmeşte statul de plată a burselor şcolare şi ţine evidenţa acestora şi a rechizitelor;
10. Răspunde cu promptitudine solicitărilor personalului şcolii, elevilor şi părinţilor privind
eliberarea de acte (adeverinţe, ordine de deplasare, carnete de note, etc.);
11. Îndeplineşte şi alte sarcini de secretariat stabilite de conducerea şcolii;
12. Este subordonat conducerii şcolii şi răspunde de activitatea desfăşurată în faţa acesteia, a
Consiliului de administraţie şi a şefului de compartiment;
Program de lucru: 7.30 – 19.30 (la schimb)
B. Bibliotecar:
1. Organizează activitatea bibliotecii şi asigură funcţionarea acesteia potrivit normelor
biblioteconomice şi legale, în cadrul programului stabilit;
2. Întocmeşte programarea activităţii anuale şi semestriale şi rapoartele periodice de activitate
ale bibliotecii, pe care le înaintează direcţiunii;
3. Organizează colecţiile bibliotecii, potrivit normelor biblioteconomice;
4. Răspunde de completarea raţională a colecţiilor de publicaţii;
5. Ţine evidenţa ofertelor de carte/manuale şcolare alternative şi efectuează comenzile pentru
achiziţionarea de noi cărţi;
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6. Organizează, când este cazul, expoziţii de manuale şcolare alternative, la care invită şi
cadrele didactice din oraş;
7. Ţine la zi registrul de mişcare a fondului de carte, inventarul, catalogul şi caietul de evidenţă
a activităţii zilnice;
8. Propune scoaterea din uz a cărţilor perimate din punct de vedere fizic şi ştiinţific, conform
legislaţiei în vigoare;
9. Organizează activiatea de recondiţionare a cărţilor;
10. Satisface cerinţele de lectură şi de documentare ale elevilor şi cadrelor didactice;
11. Oferă cititorilor instrumente de informare (cataloage, fişiere, liste şi mape bibliografice)
eliberate cu sprijinul responsabililor de arii curriculare şi al elevilor;
12. Organizează activitatea de mediatizare a cărţii în rândul cadrelor didactice şi elevilor, prin
prezentare de carte, vitrine, afişaje;
13. Actualizează constant vitrina-expoziţie de la intrarea bibliotecii;
14. Îndrumă lectura elevilor şi îi ajută în folosirea dicţionarelor, enciclopediilor, etc. şi în
alegerea materialului bibliografic pentru portofoliile de evaluare finală, activitatea cercurilor
sau pentru studiul individual;
15. Organizează, în colaborare cu Comisia pentru publicaţii şcolare şi sprijinirea bibliotecii şi cu
elevii, acţiuni educative, potrivit programului de activitate (expoziţii de carte, întâlniri cu
personalităţi, seri literare, concursuri, etc.);
16. Realizează, la solicitarea conducerii, afişajele pentru elevi privind reforma curriculară,
regulamentele de organizare şi desfăşurare a examenelor şcolare, etc.;
17. Centraliează listele de premii la sfârşitul anuluii şcolar, elaborează referatul privind
necesarul de carte şi se preocupă de procurarea lui;
18. Participă, ca invitat, la Consiliul profesoral şi informează asupra activităţii bibliotecii;
19. Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea şcolii;
20. Este subordonat conducerii şcolii şi răspunde de activitatea desfăşurată în faţa acesteia şi a
consiliului de administraţie;
21. Programul de lucru: 7.45 – 15.45.

C. Contabil:
1. Serviciul de contabilitate este subordonat directorului unităţii; serviciul de contabilitate al
unităţii de învăţamânt este subordonat directorului-ordonator terţiar de credite, asigură şi
răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţtii financiar-contabile a unităţii de
învăţământ, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
2. Contabilitatea îndeplineşte orice sarcini financiar-contabile încredinţate de director sau
stipulate expres în acte normative.
D. Administrator:
1. Serviciul de administraţie este subordonat directorului unităţii;
2. Administratorul îşi desfăţoară activitatea sub conducerea directorului, răspunde de
gestionarea şi întreţinerea bazei materiale a unităţii de învăţământ, coordonează activitatea
personalului administrativ de întretinere şi curăţenie (mecanic, paznici, femei de serviciu);
3. Întregul inventar mobil şi imobil al unităţii se trece în registrul inventar al acesteia şi în
evidenţele contabile. Schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin unităţii de învăţământ se
poate face numai cu îndeplinirea formelor legale;
4. Programul personalului de îngrijire se stabileşte de către administrator, potrivit nevoilor
unităţii de învăţământ şi se aprobă de director;
5. Administratorul stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În funcţie de
nevoile unităţii, directorul poate schimba aceste sectoare;
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6. Administratorul nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât în cele necesare
unităţii.
TITLUL IV
CAPITOLUL I
ELEVII
Secţiunea 1
Dobândirea calităţii de elev
Art.79. Orice persoană, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă,
care este înscrisă în unitatea de învăţământ şi participă la activităţile organizate de aceasta, are calitatea
de elev.
Art.80. (1) În învăţământul primar (clasele pregatitoare, I-a si a IV-a) şi în ciclul gimnazial al
învăţământului secundar inferior (clasele a V-a – a VIII-a), calitatea de elev se dobândeşte în urma
solicitării scrise adresate de părinţi sau tutori legali către unitatea de învăţământ. Părintele sau tutorele
legal are dreptul de a alege forma de învăţământ şi felul educaţiei copilului minor.
(2) Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor de studiu, dacă nu există prevederi
specifice de admitere în anul respectiv.
(3) Elevii retraşi din învăţământul de zi, se pot reînmatricula, la cerere, de regula la inceputul
anului scolar, la acelaşi nivel, ciclu de învăţământ la învăţământul de zi, redobândind calitatea de elev.
Art.81. Evidenţa copiilor şi înscrierea elevilor în unităţile de învăţământ se face conform
regulamentelor de organizare şi funcţionare a respectivelor tipuri de unităţi.
Secţiunea a 2-a
Exercitarea calităţii de elev
Art.82. (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate
activităţile existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ.
(2)Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către învăţător/profesor, care
consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.
(3)Este interzisă consemnarea absenței ca mijloc de coerciție.
(4)Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe
semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore
pe semestru la o disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.
Art.83. (1) Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor contagioase din familie sau altor
cazuri de forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate.
(2)Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, după caz: adeverinţă
eliberată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate,
adeverinţă/certificat medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberate de unitatea sanitară în care
elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului şcolar sau a medicului de
familie care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.
(3) în limita a 20 de ore de curs pe semestru, absenţele pot fi motivate doar pe baza
cererilor scrise ale părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului sau ale elevului major,
adresate învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului
diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unităţii.
(4) Motivarea absenţelor se face de către învăţător sau diriginte, în ziua prezentării actelor
justificative.
(5) În cazul elevilor minori, părintele/tutorele legal are obligaţia de a prezenta, personal,
dirigintelui actele justificative pentru absenţele copilului lor.

42

(6) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maxim 7
zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către învăţător/diriginte pe tot parcursul anului
şcolar.
(7) Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului care are în evidenţă fişele
medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.
(8) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. 6 din prezentul articol atrage declararea absenţelor
ca nemotivate.
(9) La cererea scrisă a unităţilor de învăţământ în care este organizat învăţământ sportiv, a
structurilor naţionale sportive, directorul poate aproba motivarea absenţelor elevilor care participă la
cantonamente şi la competiţii de nivel local, naţional şi internaţional, cu condiţia recuperării materiei, în
vederea încheierii situaţiei şcolare.
Art.84. Elevii din învăţământul obligatoriu cu handicap fizic, nedeplasabili, cu boli cronice
grave, pot fi scutiţi parţial sau total de frecvenţă, beneficiind de îndrumarea unităţii de învăţământ.
Scutirea se acordă, la cerere, de director, pe baza actelor medicale doveditoare şi a recomandării exprese
a compartimentului de igienă şcolară din cadrul direcţiei de sănătate publică a judeţului.
Art.85. Elevii şi elevele aflaţi în situaţii speciale (căsătorie, naşterea unui copil, persoane
existente în îngrijirea elevului, detenţie, etc.) vor fi sprijiniţi să finalizeze invatamantul obligatoriu.

Secţiunea a 3-a
Drepturile elevilor
Art.86. (1) Elevii din învăţământul de stat şi particular se bucură de toate drepturile
constituţionale. Elevii din învăţământul de stat şi particular acreditat se bucură de egalitate în toate
drepturile conferite de calitatea de elev.
(2) Elevii au dreptul garantat la un învăţământ echitabil în ceea ce priveşte
înscrierea/admiterea, parcurgerea şi finalizarea studiilor, în funcţie de parcursul şcolar pentru care au
optat corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor;
(3) Nicio activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau
personalitatea elevilor.
(4) Elevul are dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă.
(5) Elevul sau, după caz, reprezentantul său legal, are dreptul de a contesta modalităţile şi
rezultatele evaluării scrise , conform art. 62 din prezentul Regulament.
Art.87. (1) Elevii din învăţământul de stat beneficiază de învăţământ gratuit.
(2) Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material şi financiar pentru studii,
acordate de bănci, în condiţiile legii. Statul îi sprijină material, cu precădere pe elevii care obţin
performanţe, rezultate foarte bune la învăţătură sau la activităţi artistice şi sportive, precum şi pe cei cu
situaţie materială precară.
(3) Criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual de către
consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în funcţie de fondurile repartizate şi de
rezultatele elevilor, conform legii;
(4) Elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţilor de
învăţământ de stat.
Art.88. (1) Conducerile unităţilor de învăţământ sunt obligate să pună, gratuit, la dispoziţia
elevilor, bazele materiale şi bazele sportive pentru pregătirea organizată a acestora.
Art.89. În timpul şcolarizării, elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi medicală
gratuită. De asemenea, ei au dreptul la bilete cu preţuri reduse la spectacole, muzee, manifestări
cultural-sportive şi la transportul în comun, pe baza carnetului de elev, vizat la zi.
Art.90. Elevii din învăţământul de stat şi particular au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească
premii şi recompense, pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum
şi pentru atitudine civică exemplară.
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Art.91. Elevii din învăţământul obligatoriu primesc gratuit manuale şcolare.
Art.92. (1) În fiecare unitate de învăţământ de stat şi particular, se constituie consiliul elevilor,
format din liderii elevilor de la fiecare clasă.
(2) Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, avizat de conducerea unităţii
de învăţământ şi care este anexă a regulamentului intern.
Art.93. Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de unitatea de
învăţământ, precum şi la cele care se desfăşoară în palatele şi în cluburile elevilor, în bazele sportive şi
de agrement, în taberele şi în unităţile conexe inspectoratelor şcolare, în cluburile şi în asociaţiile
sportive, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora.
Art.94. (1) Elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi particular le este garantată,
conform legii, libertatea de asociere în cercuri şi în asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau
civice, care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unităţii de
învăţământ.
(2) Exercitarea dreptului la reuniune, conform art.15 alin. (2) din Convenţia cu privire la
drepturile copilului, nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi care sunt
necesare într-o societate democratică, în interesul siguranţei naţionale, al ordinii publice, pentru a
proteja sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora.
(3) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi susţinute în
unitatea de învăţământ, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea Consiliului de
administrație. Aprobarea pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de acordarea de garanţii
scrise, oficiale privind asigurarea, de către organizatori, a securităţii persoanelor şi a bunurilor.
(4) În cazul în care conţinutul activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ de stat şi
particular contravine principiilor susmenţionate, directorul unităţii de învăţământ poate suspenda sau
interzice desfăşurarea acestor activităţi.
Art.95. (1) În unităţile de învăţământ de stat şi particular, conform legii, libertatea elevilor de a
redacta şi difuza reviste/ publicaţii şcolare proprii, este garantată.
(2) În cazul în care aceste reviste/ publicaţii conţin elemente care afectează siguranţa naţională,
ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau prevederile prezentului
regulament şi ale regulamentului de ordine interioară al unităţii de învăţământ, directorul va suspenda
editarea şi difuzarea acestora.
Art.96. Elevii din învăţământul de stat şi particular, cu aptitudini şi performanţe şcolare
excepţionale, pot promova 2 ani într-un an şcolar, avizul de înscriere aparţine consiliului de
administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza unei metodologii privind promovarea a
doi ani de studii într-un an şcolar, aprobată prin ordin al MEN.
Art.97 Elevii din învăţământul de stat şi particular au dreptul de a fi consultaţi şi de a-şi
exprima opţiunea pentru disciplinele din curriculumul la decizia şcolii, aflate în oferta
educaţională a unităţii de învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale
elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale/partenerilor economici;
Art. 98.Elevii au dreptul de a studia o limbă de circulaţie internaţională, în regim bilingv,
în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
Art. 99. Elevii beneficiză de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a
personalului didactic, nedidactic şi din partea altor elevi din cadrul unităţii de învăţământ.
Unitatea de învăţământ preuniversitar se va asigura că niciun elev nu este supus discriminării sau
hărţuirii pe criterii de rasă, etnie, limbă, religie, sex, convingeri, dizabilităţi, naţionalitate,
cetăţenie, vârstă, orientare sexuală, tip de familie, situaţie socio-economică, probleme medicale,
capacitate intelectuală sau alte criterii cu potenţial discriminatoriu;
Art.100 Elevii au drept de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obţinute prin
activităţile de cercetare-dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare şi a
eventualelor contracte dintre părţi;
Art. 101. Elevii cu nevoi sociale, precum şi pentru elevii cu cerinţe educaţionale special au
dreptul de a beneficia de susţinerea statului conform prevederilor legale în vigoare;
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Art.102 Elevii au dreptul de a primi informaţii cu privire la planificarea materiei pe
parcursul întregului semestru;
Art.103 Elevii participă, fără nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă, fără a fi
obligaţi de cadre didactice sau de conducerea unităţii de învăţământ, la concursuri şcolare,
olimpiade şi alte activităţi extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ preuniversitar sau
de către terţi, în palatele şi cluburile elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi în
unităţile conexe inspectoratelor şcolare judeţene, în cluburile şi în asociaţiile sportive şcolare, cu
respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora;
Art. 104 Elevii au acces la actele şcolare proprii ce stau la baza situaţiei şcolare și beneficiază,
în mod gratuit, de acte şi de documente de studii, în condiţiile legii.
Art.105 Elevii pot fi şcolarizați la domiciliu sau în unităţi complexe de asistenţă medicală, de
tip spital, în conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza
unei dizabilităţi, respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au afecţiuni pentru
care sunt spitalizaţi pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni;
Art. 106 Elevii au dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la
clasă, prin fişe anonime. Acestea vor fi completate la clasă şi predate cadrelor didactice în vederea
identificării celor mai eficiente metode didactice.
Art.107 (1) Copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă,
au aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi elevi.
(2) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, pot beneficia
de suport educaţional prin cadre didactice de sprijin şi itinerante, conform legislaţiei în vigoare;
(3) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale sau alte tipuri de cerinţe educaţionale, stabilite
prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, au dreptul să fie şcolarizaţi
în unităţi de învăţământ de masă, special şi special integrat pentru toate nivelurile de învăţământ,
diferenţiat, în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă;
(4) Includerea beneficiarilor primari ai educaţiei în clase cu cerinţe educaţionale speciale, în
urma diagnosticării abuzive pe diverse criterii (rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie,
apartenenţă la o categorie defavorizată), se sancţionează conform prevederilor legale;
(5) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau
de masă, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, beneficiază de asistenţă socială
constând în alocaţie zilnică de hrană, a cazarmanentului, de rechizite şcolare, de îmbrăcăminte şi
de încălţăminte, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului,
precum şi de găzduire gratuită în internate sau în centrele de asistare pentru copiii cu cerinţe
educaţionale speciale din cadrul Direcţiilor Generale Judeţene/a Municipiului Bucureşti de
Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului;
Art.108. Preşcolarii beneficiază de măsuri de protecţie socială (hrană, supraveghere şi
odihnă) pe durata parcurgerii programului educaţional în cadrul unităţii de învăţământ
respective, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare;
Art. 109 (1) Elevii au dreptul de a primi răspuns la solicitările pentru informaţii de interes
public, în conformitate cu prevederile Legii 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
(2) Toate cererile scrise şi semnate ale elevilor sunt înregistrate, în condiţiile legii;
Secţiunea a 4-a
Îndatoririle elevilor
Art.110. Elevii din învăţământul de stat şi particular au datoria de a frecventa cursurile, de a se
pregăti la fiecare disciplină de studiu şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare.
Art.111. (1) Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă, atât în unitatea de
învăţământ, cât şi în afara ei.
(2) Elevii din învăţământul de stat şi particular au datoria să poarte elemente de
identificare în conformitate cu legislaţia în vigoare si cu regulamentele şi deciziile unităţii de
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învăţământ preuniversitar. Ţinuta vestimentară sau lipsa elementelor de identificare nu poate
reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului in perimetrul şcolii.
(3) Elevii trebuie să respecte curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar;
(4) Elevii trebuie să cunoască şi să respecte ,în funcţie de nivelul de înţelegere şi de
particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora:
a) legile statului;
b) ROFUIP şi regulamentul intern;
c) Statutul elevului;
d) regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii;
e) normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor;
f) normele de protecţie civilă;
g) normele de protecţie a mediului.
Art.112. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte
profesorilor/învăţătorilor pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare în legătură
cu situaţia şcolară.
Art.113. 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.114 Elevii din învăţământul preuniversitar au obligația de a păstra integritatea şi buna
funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţiile de învăţământ
preuniversitar și de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la
dispoziţia lor de către instituţia de învăţământ preuniversitar, în urma constatării culpei
individuale;
Art.115 Elevii trebuie să respecte drepturile de autor şi să recunoască apartenenţa
informaţiilor prezentate în lucrările elaborate;
Art.116 Elevii pot sesiza autorităţile competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului
de învăţământ şi a activităţilor conexe acestuia, în condiţiile legii;
Art.117 Elevii trebuie să sesize reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice
situaţie care ar pune în pericol siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice.
Art. 118 Elevii anunţă, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin
intermediul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi,
în funcţie de recomandările medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună în
pericol sănătatea colegilor sau a personalului din unitate.
Secţiunea a 5-a
Art.119. Este interzis elevilor:
a) să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.;
b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ. Elevii care se fac responsabili de
deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţii de 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.
c) să aducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează
la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;
d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de
învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor;
e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
f) să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri,
băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc;
g) să introducă, în perimetrul unităţii de învăţământ, orice tipuri de arme sau alte instrumente,
precum muniţie, petarde, pocnitori etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a
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colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ. Elevii nu pot fi deposedaţi de bunurile
personale care nu atentează la siguranţa personală sau a celorlalte persoane din unitatea de
învăţământ, în conformitate cu prevederile legale;
h) să posede şi să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios sau cu caracter obscen,
pornografic
i) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor;
prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor
de curs, doar cu acordul cadrului didactic, în situaţii de urgenţă sau dacă utilizarea lor poate
contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ. Pe durata orelor de curs telefoanele
mobile se pastreaza in locuri special amenajate in sala de clasa, setate astfel incat sa nu deranjeze
procesul educativ;
j) să înregistreze activitatea didactică; prin excepţie de la această prevedere, este permisă
înregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în care această activitate poate contribui la
optimizarea procesului instructiv-educativ;
k) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul
unităţii de învăţământ;
l) să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare;
m) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, şi să
manifeste violenţă în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de
învăţământ;
n) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în
afara ei;
o) să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, cu excepţia
situaţiilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;
p) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar;
r) să invite/ faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi
al diriginţilor;
Secţiunea a 6-a
Recompensarea elevilor
Art.120. Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting
prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:
a) evidenţiere în faţa colegilor clasei;
b) evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului profesoral;
c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite pentru care
elevul este evidenţiat;
d) burse de merit, de studiu şi de performanţă sau alte recompense materiale acordate de stat, de
agenţi economici sau de sponsori, conform prevederilor în vigoare;
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 unităţii de învăţământ.
Art.121 Performanţa elevilor la concursuri, olimpiadele pe discipline, la olimpiadele
inter/transdisciplinare, la olimpiadele de creaţie tehnico-ştiinţifică şi artistică şi la olimpiadele sportive
se recompensează financiar, în conformitate cu prevederile stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi
Cercetării Ştiinţifice;
Art.122. (1) Acordarea premiilor elevilor la sfârşitul anului şcolar se face la nivelul unităţii de
învăţământ, la propunerea învățătorului/institutorului/prof. pentru învățământul primar/dirigintelui, a
consiliului clasei, a directorului şcolii sau a Consiliului Școlar al Elevilor.
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(2) Se pot acorda premii elevilor care:
a) au obţinut primele trei medii generale pe clasă, dar nu mai mici de 9.00; pentru următoarele
medii se pot acorda menţiuni, dar nu mai mici de nota 9.00;
b) s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu;
c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare
desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional;
d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;
e) au avut, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.
Art.123. Unitatea de învăţământ şi alţi factori pot stimula activităţile de performanţă ale elevilor
la nivel local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din partea consiliului
reprezentativ al părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii
locale etc.
Secţiunea a 7-a
Sancţiunile aplicate elevilor
Art. 124. (1) Elevii din sistemul de învăţământ de stat, particular şi confesional
autorizat/acreditat, care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv
regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.
(2) Pentru a putea fi sancţionaţi, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unităţii de
învăţământ sau în cadrul activităţilor extraşcolare. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului
unităţii de învăţământ sau în afara activităţilor extraşcolare organizate de unitatea de
învăţământ, elevii răspund conform legislaţiei în vigoare.
(3) Elevii au dreptul la apărare, conform legii.
(4) Sancţiunile care se pot aplica sunt următoarele:
a) observaţia individuală
b) mustrare scrisă;
c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesională;
d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi unitate de învăţământ
(5) 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.
(6) Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este
interzisă în orice context.
(7) Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare.
(8) Sancţiunile prevăzute la punctul 4, lit. c-d, nu se pot aplica în învăţământul primar.
(9)Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective.
Art. 125. - (1) Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului, cu privire la încălcarea
regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate şi consilierea acestuia astfel încât
să dovedească, ulterior, un comportament corespunzător.
(2) Sancţiunea se aplică de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul
primar/profesorul diriginte si nu este insotita de scaderea notei /calificativului la purtare.
Art. 126.
(1) 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.
(2) Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au
petrecut faptele susceptibile de sancţiune, spre validare. Sancţiunea se consemnează în registrul
de procese-verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral
de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte,
la sfârşitul semestrului.
(3) Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/
tutorelui/susţinătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situaţia în care acest lucru nu este
posibil, prin poştă, cu confirmare de primire.
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(4) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.
(5) Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea
calificativului, în învăţământul primar.
Art. 127 (1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la
propunerea consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral.
(2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului,
în învăţământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învaţamant.
Art. 128 (1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se
consemnează într-un document care se înmânează de către învăţător/institutor/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.
(2) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol.
(3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la
propunerea consiliului clasei.
Art. 129. (1) 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.
(2) 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.
(3)Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia
legătura
cu
profesorulpentruînvăţământulpreşcolar/învăţătorul/institutorul/profesorulpentruînvăţământulprimar/prof
esoruldiriginte pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului. Prezenţa părintelui, tutorelui sau
susţinătorului
legal
va
fi
consemnatăîncaietuleducatoruluipuericultor/educatoarei/învăţătorului/institutorului/profesorului pentru
învăţământ preşcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, dată şi semnătură.
Art. 130 (1) După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul
se reîntruneşte. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolul 124, alin 4, lit.
b-d dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală,
până la încheierea semestrului sau a anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare,
asociată sancţiunii, poate fi anulată.
(2) Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se aprobă de
către entitatea care a aplicat sancţiunea.
Art.131. (1) Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevăzute la art. 124 se
adresează, de către elev sau, după caz, de către părintele/tutorele/susţinătoml legal al elevului,
Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, în termen de 5 zile
lucrătoare de la aplicarea sancţiunii.
(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la
secretariatul unităţii de învăţământ. Hotărârea Consiliului de Administraţie nu este definitivă şi
poate fi atacată ulterior la instanţa de contencios administrativ din circumscripţia unităţii de
învăţământ, conform legii.
CAPITOLUL II
Activitatea educativă extraşcolară
Art. 132. Activitatea educativă extraşcolară este concepută ca mijloc de dezvoltare personală, ca
modalitate de formare şi întărire a culturii organizaţionale a şcolii şi ca mijloc de îmbunătăţire a
motivaţiei, frecvenţei şi performanţei şcolare, precum şi de remediere a unor probleme
comportamentale ale elevilor.
Art. 133. (1) Activitatea educativă extraşcolară se desfăşoară în afara orelor de curs.
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(2) Activitatea educativă extraşcolară se poate desfăşura fie în şcoala, fie în afara acesteia, în palate
şi cluburi ale copiilor, în cluburi sportive şcolare, în baze sportive şi de agrement, în spaţii educaţionale,
culturale, sportive, turistice, de divertisment.
Art. 134 (1) Activităţile educative extraşcolare desfăşurate pot fi: culturale, civice, artistice,
tehnice, aplicative, ştiinţifice, sportive, turistice, de educaţie rutieră, antreprenoriale, pentru protecţie
civilă, de educaţie pentru sănătate şi de voluntariat.
(2) Activităţile educative extraşcolare pot consta în: proiecte şi programe educative, concursuri,
festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediţii, şcoli, tabere şi caravane
tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere deschise etc.
(3) Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei grupe preşcolari/elevi, de către
învăţător /institutor/profesor pentru învăţământul preşcolar/primar/profesor diriginte, cât şi la nivelul
unităţii de învăţământ, de către coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi
extraşcolare.
(4) Activităţile educative extraşcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al unităţii de
învăţământ, împreună cu consiliul elevilor, în conformitate cu opţiunile elevilor şi ale consiliului
reprezentativ al parintilor si a asociatiei parintilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, precum şi
cu resursele de care dispune unitatea de învăţământ.
(5) Organizarea activităţilor extraşcolare sub forma excursiilor, taberelor, expediţiilor şi a altor
activităţi de timp liber care necesită deplasarea din localitatea de domiciliu se face în conformitate cu
regulamentul aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.
(6) Calendarul activităţilor educative extraşcolare este aprobat de consiliul de
administraţie al unităţii de învăţământ.
Art. 135. Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ se centrează
pe:
a) gradul de dezvoltare şi diversificare a setului de competenţe-cheie;
b) gradul de responsabilizare şi integrare socială;
c) cultura organizaţională;
d) gradul de formare a mentalităţii specifice învăţării pe tot parcursul vieţii.
Art. 136 (1) Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul unităţii de
învăţământ este prezentat şi dezbătut în consiliul profesoral şi aprobat în consiliul de administraţie.
(1) Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul unităţii de
învăţământ este inclus în raportul anual privind calitatea educaţiei în respectiva unitate.
TITLUL V
CAPITOLUL I
Evaluarea
Secţiunea 1
Evaluarea rezultatelor elevilor.Încheierea situaṭiei şcolare
Art.137 . Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează în mod ritmic, pe parcursul
semestrelor sau în vacanţele şcolare, conform prevederilor Ministerului Educaţiei Nationale şi
Cercetării Ṣtiinṭifice.
Art 138. Fiecare semestru cuprinde şi perioade de consolidare şi de evaluare a competenţelor
dobândite de elevi. În aceste perioade se urmăreşte:
a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare-învăţare;
b) fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor;
c) stimularea elevilor cu ritm lent de învăţare sau cu alte dificultăţi în dobândirea cunoştinţelor,
deprinderilor şi atitudinilor;
d) stimularea pregătirii elevilor capabili de performanţă.
Art.139. Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârsta şi de particularităţile psihopedagogice ale elevilor şi de specificul fiecărei discipline. Acestea pot fi:
50

a) chestionări orale;
b) teste, lucrări scrise;
c) experimente şi activităţi practice;
d) referate;
e) proiecte;
f) interviuri;
g) portofolii;
h) probe practice;
i) alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice şi aprobate de director sau elaborate de
MECTS ori de Inspectoratul Şcolar.
Art.140. (1) În învăţământul preuniversitar, evaluările se concretizează, de regulă, prin note de
la 10 la 1.
(2)În clasele din învăţământul primar, aprecierea rezultatelor elevilor se face prin calificative sau
prin alte forme de apreciere, respectând reglementările MEN.
(3) Pentru frauda constatata la evaluarile scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul
examenelor organizate la nivelul unitatii de invatamant, se acorda nota 1 sau, dupacaz,
calificativul insuficient;
(4)Rezultatele evaluărilor scrise sunt comunicate elevilor în termen de maximum 15 zile
lucrătoare;
(5) Rezultatul evaluarii, exprimat prin calificativ, nota, punctaj, nu poate fi folosit ca
mijloc de coercitie, aceasta reflectand strict rezultatele invatarii;
(6) Notele/calificativele acordate se comunică, în mod obligatoriu, elevilor înaintea
consemnării acestora în catalog .
(7) Notele/calificativele acordate se trec în catalog şi în carnetul de elev, de către
profesorul/învăţătorul care le acordă şi se comentează cu părinţii.
(8) Numărul de note acordate fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la
teză, trebuie să fie cel puţin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de
învăţământ. Fac excepţie disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de
note/calificative este de două.
(9) Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin o notă/ un calificativ în plus faţă de
numărul de note/calificative prevăzut la alin. (4) al prezentului articol, ultima notă/ultimul calificativ
fiind acordat, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului.
(10) Disciplinele la care se susţin teze se stabilesc de MEN.
(11)Tezele se susţin începând cu a doua jumătate a semestrului.
(12) Notele la teze, cu o pondere de 25% din media semestrială, se analizează cu elevii într-o oră
şcolară special destinată şi se trec în catalog cu cel puţin două săptămâni înaintea încheierii semestrului.
(13) Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special
destinată acestui scop şi se trec în catalog.
(14) Tezele se păstrează în şcoală până la sfârşitul anului şcolar şi pot fi consultate de părinţii
elevilor, în prezenţa profesorului care predă disciplina de studiu respectivă şi care a acordat nota.
Art. 141 Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului, poate
contesta rezultatele evaluării la lucrările scrise, astfel:
a) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal solicită, oral, cadrului
didactic să justifice rezultatul evaluării, în prezenţa elevului şi a părintelui, tutorelui sau
susţinătorului legal, în termen de maximum 5 zile de la comunicare.
b) în situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate
satisfăcătoare, elevul, părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, conducerii
unităţii de învăţământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale
sau practice.
c) Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul desemnează alte două cadre
didactice de specialitate din unitatea de învăţământ preuniversitar, care nu predau la clasa
respectivă şi care reevaluează lucrarea scrisă.
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d) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la pct. c) este nota
rezultată în urma reevaluării. în cazul învăţământului primar, calificativul este stabilit, prin
consens, de către cele două cadre didactice.
e) 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 1 punct, contestaţia este acceptată.
f) 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.
g) Calificativul sau nota obţinută în urma contestaţiei rămâne definitiv/definitivă.
h) în situaţia în care în unitatea de învăţământ preuniversitar 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 unităţi de învăţământ.
Secţiunea a 2-a
Încheierea situaţiei şcolare
Art.142. (1) La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, învăţătorii şi profesorii
au obligaţia să încheie situaţia şcolară a elevilor care nu intră sub incidenţa art. 64 din prezentul
regulament.
(2) La sfârşitul fiecărui semestru, învăţătorul/dirigintele consultă consiliul clasei pentru
elaborarea aprecierii asupra situaţiei şcolare a fiecărui elev.
Art.143. (1) La fiecare disciplină de studiu, media semestrială se consideră legal constituită dacă
este calculată din numărul de note prevăzut de prezentul regulament.
(2) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepţia
notei de la teză, medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.
(3) La disciplinele de studiu, la care nu se susţine teză, media semestrială se obţine prin
rotunjirea mediei de la evaluarea periodică la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de
sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.
(4) La disciplinele de studiu, la care se susţine teză, media semestrială se calculează astfel:
,,media semestrială=(3M+T)/4”, unde ,,M” reprezintă media la evaluarea periodică, iar ,,T” reprezintă
nota obţinută la teză. Nota astfel obţinută se rotunjeşte la cel mai apropiat număr întreg; la o diferenţă
de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.
(5) Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două medii
semestriale, calculată cu două zecimale exacte. Aceasta nu se rotunjeşte. La disciplina de învăţământ
educaţie fizică şi sport, media anuală/calificativul se poate încheia şi cu media/calificativul de pe
un singur semestru, dacă elevul a fost scutit medical pe celălalt semestru.
(6) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale de
la toate disciplinele.
(7) La clasele I-a IV-a se stabilesc calificative semestriale şi anuale la fiecare disciplină de
studiu.
(8) Pentru clasele menţionate la alin. (7), calificativul semestrial la fiecare disciplină se
stabileşte astfel: se aleg două calificative cu frecvenţa cea mai mare, acordate în timpul semestrului,
după care, în perioadele de recapitulare şi de consolidare a materiei, în urma aplicării unor probe de
evaluare sumativă, cadrul didactic optează pentru unul dintre cele două calificative.
(9) Pentru clasele menţionate la alin. (7), calificativul anual la fiecare disciplină este dat de unul
dintre calificativele semestriale stabilite de către cadrul didactic în baza următoarelor criterii:
a) progresul sau regresul performanţei elevului;
b) raportul efort-performanţă realizată;
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c) creşterea sau descreşterea motivaţiei elevului;
d) realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau de recuperare, stabilite de
către cadrul didactic şi care au fost aduse la cunoştinţa părintelui.
Art.144. Mediile/calificativele semestriale şi anuale la fiecare disciplină de studiu se
consemnează în catalog de către cadrul didactic care a predat disciplina respectivă, iar
mediile/calificativele la purtare de către diriginţi/învăţători.
Art.145. (1) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi
sport. Acestor elevi nu li se acordă note şi nu li se încheie media la această disciplină, în semestrul sau
în anul în care sunt scutiţi medical.
(2) Pentru elevii scutiţi medical, profesorul de educaţie fizică şi sport consemnează în
catalog, la rubrica respectivă, „scutit medical în semestrul...” sau „scutit medical în anul
şcolar...”, specificându-se documentul medical, numărul şi data eliberării acestuia.
(3) Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv
la orele de educaţie fizică şi sport, având însă încălţăminte adecvată pentru sălile de sport. Absenţele lor
de la aceste ore se consemnează în catalog şi generează efectele prevăzute de legislaţia în vigoare.
(4) În timpul orei de educaţie fizică şi sport, elevilor scutiţi medical, pentru o firească integrare
în colectiv, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare,
înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului.
Art.146 (1) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevilor minori, respectiv elevii majori care
doresc să îşi exercite dreptul de a participa la ora de religie îşi exprimă opţiunea în scris, într-o cerere
adresată unităţii de învăţământ, în care precizează şi numele cultului solicitat.
(2) Schimbarea opţiunii de a frecventa ora de Religie se face tot prin cerere scrisă a elevului
major, respectiv a părintelui tutorelui legal instituit pentru elevul minor.
(3) În situaţia în care părinţii/tutorii sau susţinătorilor legali ai elevului minor, respectiv
elevul major decid, în cursul anului şcolar, schimbarea opţiunii de a frecventa ora de Religie,
situaţia şcolară a elevului respectiv pe anul în curs se încheie fără disciplina Religie ( media
anuală/calificativul nu se poate încheia cu media/calificativul de pe un singur semestru).
(4) în mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat
condiţiile necesare pentru frecventarea orelor la această disciplină.
Art.147. (1) Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare
disciplină de studiu cel puţin media anuală 5,00/calificativul suficient, iar la purtare media anuală
6,00/calificativul suficient.
Art.148. Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva
situaţia şcolară la una sau la mai multe discipline de studiu/module din următoarele motive:
a) au absentat, motivat sau nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut întrun semestru la disciplinele respective. Consiliul clasei, cu acordul profesorului care predă disciplina
respectivă, poate decide încheierea situaţiei şcolare a elevilor care absentează motivat, din cauza unor
afecţiuni grave, menţionate ca atare în documente medicale, sau din alte cauze, pe care consiliul clasei
le apreciază ca fiind justificate, cu condiţia ca, după revenirea la şcoală, aceştia să participe regulat la
cursuri şi să poată fi evaluaţi. Deciziile luate în aceste cazuri se menţionează într-un proces-verbal, care
rămâne la dosarul care conţine anexele proceselor-verbale ale consiliului profesoral;
b) au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul unităţii de învăţământ, în urma unor solicitări
oficiale, pentru perioada participării la festivaluri şi concursuri profesionale, cultural-artistice şi
sportive, cantonamente şi pregătire specializată, interne şi internaţionale;
c) au beneficiat de bursă de studiu, în străinătate, recunoscută de MEN;
d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte ţări.
e) nu au un număr suficient de calificative/note, necesar pentru încheierea mediei/mediilorsau nu
au calificativele/mediile semestriale ori anuale la disciplinele/modulele respective, consemnate în
catalog de către cadrul didactic, din alte motive decât cele de mai sus, neimputabile personalului
didactic de predare.
Art.149 (1) Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi vor încheia situaţia şcolară în primele
patru săptămâni de la revenirea la şcoală, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
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(2) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul I care nu si-au incheiat situatia
scolara conform prevederilor alin. 1, semestrul al doilea sau amânaţi anual se face într-o perioadă
stabilită de CA, înaintea sesiunii de corigenţe. Elevii amânaţi, care nu promovează la una sau două
discipline de studiu, în sesiunea de examene de încheiere a situaţiei şcolare, se pot prezenta la sesiunea
de corigenţe. Elevii declarati amanati anual din clasa pregatitoare, respectiv clasa I care nu se prezinta
in sesiunile de examinare sunt reinscrisi in clasa pentru care nu s-a incheiat situatia scolara.
Art.150. (1) Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin medii anuale sub 5,00/calificativul
„insuficient” la cel mult două discipline de studiu, precum şi elevii amânaţi care nu promovează
examenul de încheiere a situaţiei şcolare la cel mult două discipline de studiu.
(2) Pentru elevii corigenţi, se organizează, anual, o singură sesiune de examene, într-o perioadă
stabilită de MEN.
Art. 151. — (1) După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o
singură disciplină de învăţământ au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se aprobă de către
director, în cazuri justificate, o singură dată pe an şcolar.
(2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unităţii de învăţământ, în termen de 24 de
ore de la afişarea rezultatelor examenului de corigenţă.
(3) Reexaminarea se desfăşoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai
târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar.
(4) Comisia de reexaminare se numeşte prin decizia directorului şi este formată din alte cadre
didactice decât cele care au făcut examinarea anterioară.
Art.152. (1) Sunt declaraţi repetenţi:
a) elevii care au obţinut medii anuale sub 5,00/calificativul „insuficient” la mai mult de două
discipline de învăţământ;
b) elevii care au obţinut la purtare media anuală mai mică de 6,00/calificativul ”insuficient”
indiferent de mediile obţinute la disciplinele de studiu;
c) elevii corigenţi care nu se prezintă la examen sau care nu promovează examenul la cel puţin o
disciplină;
d) elevii amânaţi care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare, la cel puţin o
disciplină.
(2) În învăţământul primar, repetenţia apare numai după finalizarea ciclului de achiziţii
fundamentale (clasa a II-a). Elevii care, la încheierea clasei I, se găsesc în situaţia de la aliniatul 1, vor
rămâne în colectivele în care au învăţat în clasa I şi vor intra într-un program de remediere/recuperare
şcolară, realizat de învăţătorul clasei, împreună cu un specialist de la Centrul Judeţean de Asistenţă
Psihopedagogică.
Art.153. (1) Elevii declaraţi repetenţi se pot înscrie în anul şcolar următor în clasa pe care o
repetă, la aceeaşi unitate de învăţământ sau la alta, în limita efectivului de 30 de elevi/clasă. În situaţia
în care formaţiunile de studiu sunt constituite la limita maximă prevăzută de lege şi şcolarizarea nu se
poate realiza cu respectarea limitei de 30 de elevi la clasă, efectivul maxim poate fi depăşit cu 1 – 2
elevi/ clasă.
(2) Persoanele care au depăşit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise
şi care nu au absolvit învăţământul primar până la vârsta de 15 ani, precum şi persoanele care au
depăşit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise şi care nu au absolvit
învăţământul gimnazial pot continua studiile, la solicitarea acestora, şi în programul „A doua
şansă”, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării
ştiinţifice.
Art.154. (1) Elevii care, indiferent de cetatenie si statut, au urmat cursurile într-o unitate de
învăţământ din altă ţară sau la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe
teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări pot dobândi
calitatea de elev în România numai după recunoaşterea sau echivalarea de către inspectoratul şcolar
judeţean, respectiv de către minister a studiilor urmate în străinătate şi, după caz, după susţinerea
examenelor de diferenţă stabilite în cadrul procedurii de echivalare.
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(2) Elevii menţionaţi la alin. (1) vor fi înscrişi ca audienţi până la finalizarea procedurii de
echivalare, indiferent de momentul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai acestora solicită
şcolarizarea.
(3) Activitatea elevilor audienţi va fi înregistrată în cataloage provizorii, toate menţiunile privind
evaluările şi frecvenţa urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea recunoaşterii şi a
echivalării studiilor parcurse în străinătate şi după promovarea eventualelor examene de diferenţă.
(4) Indiferent de cetatenie sau statut, alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca
audient se face, prin decizie, de către directorul unitatii de invatamant , in baza hotararii CA luate in
baza analizarii raportului intocmit de catre o comisie formată din cadre didactice care predau la nivelul
de studiu pentru care se solicită înscrierea, stabilită la nivelul unităţii de învăţământ, din care fac parte
directorul/directorul adjunct şi un psiholog/ consilier şcolar.
(5) Evaluarea situaţiei elevului şi decizia menţionată la alin. (4) vor ţine cont de: vârsta şi nivelul
dezvoltării psihocomportamentale a elevului, de recomandarea părinţilor, de nivelul obţinut în urma
unei evaluări orale sumare, de perspectivele de evoluţie şcolară.
(6) În cazul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali nu sunt de acord cu recomandarea
comisiei privind nivelul clasei în care va fi înscris elevul audient, elevul va fi înscris la clasa pentru care
optează părinţii, pe răspunderea acestora asumată prin semnătură.
(7) Dosarul de echivalare va fi depus de către părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevului la
unitatea de învăţământ la care este înscris elevul ca audient.
Art.155. (1) Elevilor înscrişi într-o unitate de învăţământ de stat sau particulară din România,
care urmează să continue studiile în alte ţări, pentru o perioadă determinată de timp, li se rezervă locul.
(2) Încheierea situaţiei şcolare a acestei categorii de elevi, declaraţi amânaţi, se face, după
revenirea în ţară, la disciplinele de învăţământ neechivalate de MEN, în conformitate cu prevederile art.
65 din prezentul regulament.
Art.156. (1) Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ validează situaţia şcolară a elevilor, pe
clase, în şedinţa de încheiere a cursurilor semestriale şi anuale, iar secretarul consiliului o
consemnează, în procesul-verbal, menţionându-se numele celor promovaţi, corigenţi, repetenţi, amânaţi,
exmatriculaţi, precum şi numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00.
(2) Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică, în scris, părinţilor/
tutorilor legali, de către diriginte/învăţător, în cel mult 10 zile de la încheierea fiecărui semestru/an
şcolar.
(3) Pentru elevii amânaţi sau corigenţi, învăţătorul/dirigintele comunică părinţilor/tutorilor
legali, în scris, programul de desfăşurare a examenelor de corigenţă şi perioada de încheiere a situaţiei
şcolare.
(4) Situaţia şcolară anuală a tuturor elevilor, cu specificarea mediei generale, se afişează la
avizierul unităţii de învăţământ, în termen de 3 zile de la încheierea cursurilor.
(5) În alte situaţii decât cele prevăzute în prezentul regulament, nici un document şcolar nu poate
fi făcut public fără acordul elevului/absolventului, dacă este major, sau al părintelui/tutorelui legal, cu
respectarea art. 83 din Legea 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
CAPITOLUL II
Examenele organizate de unităţile de învăţământ
Art.157. Examenele organizate de către Şcoala Gimnaziale„Grigore Moisil” Ploieşti sunt:
a) examen de corigenţă, pentru elevii declaraţi corigenţi la încheierea cursurilor anuale şi pentru
elevii declaraţi corigenţi după susţinerea examenelor din sesiunea pentru elevii amânaţi;
b) examen de încheiere a situaţiei şcolare, pentru elevii declaraţi amânaţi pe semestrul al doilea
sau anual;
c) examen de diferenţe, pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învăţământ este condiţionată
de promovarea unor astfel de examene.
Art.158. (1) MEN stabileşte perioadele de desfăşurare a examenelor de corigenţă.
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(2) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte perioada de desfăşurare a examenelor, pentru
elevii declaraţi amânaţi pe semestrul al doilea sau anual. Aceste examene se desfăşoară înaintea
examenelor de corigenţă.
(3) Desfăşurarea examenelor de diferenţă, în urma transferării de la o unitate de învăţământ la
alta, are loc, de regulă, în vacanţele şcolare.
(4) Perioadele pentru celelalte examene de diferenţă sunt precizate în art.70 din prezentul
regulament.
Art.159. (1) La examenele de diferenţă pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de
învăţământ la alta, nu se acordă reexaminare.
(2) Beneficiază de reexaminare şi elevii migranţi care se află într-o situaţie identică cu cea
prevăzută la art. 69 alin. (6) din prezentul regulament.
Art.160. (1) Toate examenele se desfăşoară după aceeaşi metodologie.
(2) Pentru elevii declaraţi corigenţi sau amânaţi anual, examinarea se face din toată materia
studiată de elevi în anul şcolar, conform programei şcolare a clasei sau grupei respective.
(3) Pentru elevii amânaţi pe un semestru, examinarea se face numai din materia acelui semestru.
(4) Pentru elevii care susţin examene de diferenţe, examinarea se face din toată materia studiată
în anul şcolar sau dintr-o parte a acesteia, în funcţie de situaţie.
(5) Disciplinele la care se dau examene de diferenţă sunt cele prevăzute în trunchiul comun al
specializării clasei şi care nu au fost studiate de candidat. Se dă examen, separat, pentru fiecare an de
studiu.
(6) Nu se susţin examene de diferenţă pentru disciplinele din curriculumul la decizia şcolii.
(7) În cazul elevilor transferaţi, aceştia preiau disciplinele opţionale ale clasei în care se
transferă. La disciplinele opţionale în curs de desfăşurare, părintele/tutorele legal al elevului care nu a
împlinit 18 ani îşi asumă responsabilitatea însuşirii de către elev a conţinutului programei şcolare
parcurse până în momentul transferului. În foaia matricolă, se trec mediile obţinute la opţionalele
studiate la unitatea de învăţământ de la care se transferă.
Art.161. (1) Pentru desfăşurarea examenelor, există trei tipuri de probe: scrise, orale şi practice.
La toate examenele se susţin, de regulă, două din cele trei probe, proba scrisă şi proba orală.
(2) Pentru disciplinele de studiu la care, datorită profilului sau/şi specializării, este necesară şi
proba practică, modalităţile de susţinere a acesteia şi cea de-a doua probă de examen sunt stabilite de
directorul unităţii de învăţământ, împreună cu membrii catedrei de specialitate.
(3) Proba practică se susţine la disciplinele care au, preponderent, astfel de activităţi.
(4) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte, prin decizie internă, componenţa comisiilor şi
datele de desfăşurare a examenelor. Fiecare comisie are un preşedinte şi doi profesori examinatori.
Art.162. (1) La toate examenele, evaluarea elevilor se face de către doi profesori/învăţători de
aceeaşi specialitate sau de specialităţi înrudite.
(2) Pentru examinarea elevilor corigenţi, unul dintre profesori/ învăţători este cel care a predat
elevului disciplina de învăţământ în timpul anului şcolar. În absenţa temeinic motivată a acestuia,
examinarea se face de către un alt profesor de specialitate/învăţător din şcoală, numit de directorul
unităţii de învăţământ, sau de către un profesor/învăţător de la o altă unitate de învăţământ, numit de
inspectorul şcolar general, la solicitarea întemeiată a directorului unităţii de învăţământ. Dacă directorul
unităţii de învăţământ apreciază că între elev şi profesor există un conflict care ar putea vicia rezultatul
evaluării, examinarea poate fi făcută de o comisie stabilita de director si avizata de inspectorul de
specialitate.
Art.163. (1) Proba scrisă a examenelor are o durată de 45 de minute pentru învăţământul primar şi
de 90 de minute pentru învăţământul gimnazial, din momentul transcrierii subiectelor pe tablă sau al
primirii de către elev a foii cu subiecte. Proba scrisă conţine două variante de subiecte, din care elevul
tratează o singură variantă, la alegere.
(2) Proba orală a examenelor se desfăşoară prin dialog profesor-elev, pe bază de bilete de examen.
Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât numărul elevilor care susţin examenul la
disciplina respectivă. Fiecare bilet conţine două subiecte. Elevul poate schimba de cel mult două ori
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biletul de examen. Fiecare schimbare atrage scăderea notei acordate de către fiecare examinator, cu câte
un punct.
(3) Fiecare profesor examinator acordă elevului cate o notă la fiecare probă susţinută de acesta.
Notele de la probele orale sau practice sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi fracţionare. Media
aritmetică a notelor acordate la cele două probe, rotunjită la nota întreagă cea mai apropiată, reprezintă
nota finală la examenul de corigenţă, acordată de profesorul/ învăţătorul examinator; fracţiunile de 50
sutimi se rotunjesc în favoarea elevului.
(4) Media obţinută de către elev la examenul de corigenţă este media aritmetică, nerotunjită, a
notelor finale acordate de cei doi examinatori. Între notele finale, acordate de cei doi examinatori, nu se
acceptă o diferenţă mai mare de un punct. În caz contrar, medierea o face preşedintele comisiei.
(5) La clasele la care evaluarea cunoştinţelor se face prin calificative, se procedează astfel: după
corectarea lucrărilor scrise şi după susţinerea examenului oral, fiecare examinator acordă calificativul
său, global; calificativul final al elevului la examenul de corigenţă se stabileşte de comun acord între cei
doi examinatori. În cazul unei neconcordanţe, preşedintele are drept de decizie, pentru stabilirea
calificativului final al elevului la acest examen.
Art.164. (1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina de examen, dacă obţine cel
puţin media 5,00/calificativul suficient.
(2) Sunt declaraţi promovaţi anual, elevii care obţin la fiecare disciplină la care susţin examenul
de corigenţă cel puţin media 5,00/calificativul suficient.
(3) La examenul de corigenţă, la cel de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi anual şi
la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină studiată un an şcolar complet, media obţinută
constituie media anuală a disciplinei respective şi intră în calculul mediei generale anuale.
(4) La examenul de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi pe semestrul al doilea sau
la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină numai pe intervalul unui semestru, media
obţinută constituie media semestrială a elevului la disciplina respectivă.
Art.165. (1) Elevii corigenţi sau amânaţi, care nu se pot prezenta la examene din motive
temeinice, dovedite cu acte, în cel mult sapte zile lucrătoare de la data examenului, sunt examinaţi la
o dată ulterioară, stabilită de director, dar nu mai târziu de începutul noului an şcolar. În situaţii
excepţionale, respectiv internări în spital, imobilizări la pat etc., dovedite cu acte, inspectoratul şcolar
poate aproba susţinerea examenului şi după începerea cursurilor noului an şcolar.
(2) În situaţii excepţionale, respectiv internări în spital, imobilizări la pat etc., dovedite cu acte,
inspectoratul şcolar poate aproba susţinerea examenului şi după începerea cursurilor noului an şcolar.
Art.166 . (1) Rezultatele obţinute la examenele de încheiere a situaţiei, la examenele pentru
elevii amânaţi şi la examenele de corigenţă, inclusiv la cele de reexaminare, se consemnează în
catalogul de examen de către profesorii/ învăţătorii examinatori şi se trec în catalogul clasei în termen
de maximum cinci zile de la afişarea rezultatelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an
şcolar.
(2) Rezultatele obţinute de elevi la examenele de diferenţă se consemnează în catalogul de
examen, de către examinatori, iar în registrul matricol şi, în catalogul clasei, de către secretarul şcolii.
(3) În catalogul de examen, se consemnează notele/calificativele acordate la fiecare probă, nota
finală acordată de fiecare profesor examinator sau calificativul global, precum şi media obţinută de elev
la examen, respectiv calificativul final. Catalogul de examen se semnează de către examinatori şi de
către preşedintele comisiei, imediat după terminarea examenului.
(4) Preşedintele comisiei predă secretarului unităţii de învăţământ toate documentele specifice
acestor examene, cum ar fi: cataloage de examen, lucrările scrise şi însemnările elevilor la proba
orală/practică etc. Aceste documente se predau imediat după finalizarea examenelor, dar nu mai târziu
de data începerii cursurilor anului şcolar.
(5) Rezultatul la examenele de corigenţă şi la examenele de încheiere a situaţiei pentru elevii
amânaţi, precum şi situaţia şcolară anuală a elevilor se afişează a doua zi după încheierea sesiunii de
examen şi se consemnează în procesul-verbal al consiliului profesoral de la începutul anului şcolar.
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Art.167. (1) După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situaţiei, de corigenţă sau de
reexaminare, învăţătorul/dirigintele consemnează în catalog situaţia şcolară a elevilor care au participat
la aceste examene.
(2) Lucrările scrise şi foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului se păstrează în
arhiva unităţii de învăţământ, timp de un an.
CAPITOLUL III
Transferul elevilor
Secţiunea 1
Art.168. Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la o formă de învăţământ la
alta, în conformitate cu prevederile ROFUIP şi ale regulamentului intern al unităţii de învăţământ de la
şi la care se face transferul. Aprobările pentru transfer se dau de către consiliile de administraţie ale
celor două unităţi de învăţământ.
Art.169. În învăţământul primar (clasele pregătitoare, cls. I - IV-a) şi în ciclul gimnazial al
învăţământului secundar inferior (clasele a V-a – a VIII-a), elevii se pot transfera, după cum urmează:
a) în aceeaşi unitate de învăţământ, de la o clasă la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi la
clasă;
b) de la o unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă.
Art.170. (1) Elevii din învăţământul preuniversitar particular autorizat se pot transfera la unităţi
de învăţământ de stat, la sfârşitul anului şcolar, în condiţiile prezentului regulament.
(2) Elevii din învăţământul preuniversitar de stat se pot transfera în învăţământul particular, cu
acordul unităţii primitoare.
Art.171. Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ se pot efectua numai în perioada
intersemestrială sau a vacanţei de vară; regulamentul intern al unităţii de învăţământ poate prevedea şi
condiţii speciale de transfer.
Art.172. Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional, în
următoarele situaţii:
a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate;
b) la recomandarea de transfer, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de Direcţia de
Sănătate Publică.
c) la/de la învăţământul de artă, sportiv;
d) de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine;
e) în alte situaţii excepţionale, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.
Art. 173. Gemenii, tripleţii se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la
cererea părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii
de învăţământ.
Art. 174. (1) Pentru copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, în funcţie de evoluţia acestora
se pot face propuneri de reorientare dinspre învăţământul special/special integrat spre învăţământul de
masă şi invers.
(2) Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză
sau de către părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului şi de către consilierul pedagog şcolar.
Decizia de reorientare se ia de către comisia de orientare şcolară şi profesională din cadrul Centrului
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, cu acordul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali.
Art.175 . După aprobarea transferului, şcoala primitoare este obligată să solicite situaţia şcolară
a elevului în termen de 5 zile. Şcoala de la care se transferă elevul este obligată să trimită, la şcoala
primitoare, situaţia şcolară a celui transferat, în termen de 10 zile. Elevul nu este înscris în catalog până
la primirea situaţiei şcolare de către şcoala la care s-a transferat.
Secţiunea a 2-a
Încetarea calităţii de elev
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Art.176. Calitatea de elev încetează în cazul abandonului şcolar.
TITLUL VI
CAPITOLUL I
PARTENERIATUL SOCIAL
Secţiunea 1
Drepturile părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali
Art.177. (1) Părinţii/tutorii legali au dreptul de a alege forma de învăţământ şi felul educaţiei
copilului minor;
(2) Părinţii/tutorii legali au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea de învăţământ, în
vederea realizării obiectivelor educaţionale.
(3) Părinţii/tutorii legali au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu
învăţătorul/dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor.
(4) Părintele, tutorele legal instituit sau susţinătorul legal sunt obligaţi, conform legii, să asigure
frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu.
Art. 178. (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta
unităţii de învăţământ în concordanţă cu procedura de acces, dacă:
a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu
directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ;
b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;
c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ;
d) participă la întâlnirile programate cu învăţătorul /profesorul pentru învăţământ
preşcolar/primar/profesorul diriginte;
e) participă la acţiuni organizate de asociaţia de părinţi.
Art. 179. (1) Rezolvarea situaţiilor conflictuale sesizate de părintele/tutorele/susţinătorul legal al
copilului/elevului în care este implicat propriul copil se face prin discuţii amiabile cu salariatul unităţii
de învăţământ implicat, educatorul-puericultor/educatoarea/învăţătorul/institutorulprofesorul pentru
învăţământul preşcolar/primar/profesorul
diriginte.
Părintele/tutorele/susţinătorul legal al
copilului/elevului are dreptul de a solicita ca la discuţii să participe şi reprezentantul părinţilor. În
situaţia în care discuţiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele/tutorele/susţinătorul
legal are dreptul de a se adresa conducerii unităţii de învăţământ, printr-o cerere scrisă, în vederea
rezolvării problemei.
(2) În cazul în care părintele/tutorele/susţinătorul legal consideră că starea conflictuală nu a fost
rezolvată la nivelul unităţii de învăţământ, acesta are dreptul de a se adresa, în scris, inspectoratului
şcolar pentru a media şi rezolva starea conflictuală.
Secţiunea a 2-a
Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali
Art. 180 (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care nu asigură şcolarizarea elevului, în
perioada învăţământului obligatoriu, este sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă cuprinsă
între 100 lei şi 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii.
(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (1) se
realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de
administraţie al unităţii de învăţământ.
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(3) 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/formaţiune de studiu/pentru evitarea degradării
stării de sănătate a celorlalţi elevi/preşcolari din colectivitate/unitatea de învăţământ.
(4) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia
legătura cu profesorul pentru învăţământul preşcolar /învăţătorul /institutorul /profesorul pentru
învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului, prin mijloace
stabilite de comun acord. Prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal va fi consemnată în
caietul învăţătorului / profesorului pentru învăţământ preşcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume,
dată şi semnătură.
(5) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din
patrimoniul unităţii de învăţământ, cauzate de elev.
(6) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al prescolarului sau elevului din învăţământul primar
are obligaţia să îl însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea orelor de curs
să îl preia. In cazul în care părintele, tutorele sau susţinătorul legal nu poate să desfăşoare o astfel de
activitate, împuterniceşte o altă persoană.
(7) 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. 181 Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a copiilor/elevilor
şi a personalului unităţii de învăţământ.
Art. 182. Respectarea prevederilor prezentului regulament şi a regulamentului de organizare şi
funcţionare a unităţii de învăţământ este obligatorie pentru părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai
copiilor/elevilor.
Comitetul de părinţi al clasei
Art.183. (1) Comitetul de părinţi al clasei se alege în fiecare an în adunarea generală a părinţilor
elevilor clasei, convocată de învăţător/ diriginte, care prezidează şedinţa.
(2) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi al clasei are loc în
primele 30 zile de la începerea cursurilor anului şcolar.
(3) Comitetul de părinţi al clasei se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri;
(4) Dirigintele/învăţătorul clasei convoacă adunarea generală a părinţilor la începutul fiecărui
semestru şi la încheierea anului şcolar. De asemenea, dirigintele/ învăţătorul sau preşedintele
comitetului de părinţi al clasei pot convoca adunarea generală a părinţilor ori de câte ori este necesar.
(5) Comitetul de părinţi al clasei reprezintă interesele părinţilor elevilor clasei în adunarea
generală a părinţilor la nivelul şcolii, în consiliul reprezentativ al părinţilor, în consiliul profesoral şi în
consiliul clasei.
Art.184. Comitetul de părinţi al clasei are următoarele atribuţii:
a) pune în practică \ luate de către adunarea generală a părinţilor elevilor clasei. Deciziile se iau
cu majoritatea simplă a voturilor părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali prezenţi;
b) susţine organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi educative extraşcolare la
nivelul grupei/clasei şi a unităţii de învăţământ;
c) susţine organizarea şi desfăşurarea de programe de prevenire şi combaterea violenţei,
asigurarea siguranţei şi securităţii, combaterea discriminării şi reducerea absenteismului în mediul
şcolar;
d) susţine activităţile dedicate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei materiale a
grupei/clasei şi unităţii de învăţământ, prin strângerea de cotizaţii voluntare de la membrii asociaţiei de
părinţi şi atragerea de fonduri băneşti şi donaţii de la persoane fizice sau juridice, colectate prin
asociaţia de părinţi cu personalitate juridică cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar;
e) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi învăţătorul/profesorul pentru învăţământ
preşcolar/primar/profesorul diriginte şi se implică activ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea
bazei materiale a grupei/clasei şi a unităţii de învăţământ;
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f) susţine organizarea şi desfăşurarea de activităţi de consiliere şi orientare socioprofesionale;
g) se implică în asigurarea securităţii copiilor/elevilor în cadrul activităţilor educative,
extraşcolare şi extracurriculare;
h) prezintă, semestrial, adunării generale a părinţilor, justificarea utilizării fondurilor alocate,
dacă acestea există.
Art.185. (1) Comitetul de părinţi al clasei ţine legătura cu unitatea de învăţământ, prin
dirigintele/ învăţătorul clasei.
(2) Comitetul de părinţi al clasei poate propune, în adunarea generală, dacă se consideră necesar,
o sumă minimă prin care părinţii elevilor clasei să contribuie la întreţinerea, dezvoltarea şi
modernizarea bazei materiale a clasei sau a unităţii de învăţământ.
(3) Contribuţia prevăzută la alin. (2) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita ,
în nici un caz, exercitarea de către elevi a drepturilor prevăzute de prezentul regulament şi de
prevederile legale în vigoare. Informarea celor implicaţi cu privire la conţinutul acestui articol este
obligatorie.
(4) Contribuţia prevăzută la alin. (2) se colectează şi se administrează numai de către comitetul
de părinţi, fără implicarea cadrelor didactice.
(5) Este interzisă implicarea elevilor în strângerea fondurilor.
(6) Dirigintelui/învăţătorului îi este interzis să opereze cu aceste fonduri.
(7) Fondurile băneşti ale comitetului de părinţi se cheltuiesc la iniţiativa acestuia sau ca urmare a
propunerii dirigintelui/ învăţătorului sau a directorului, însuşite de către comitet.
(8) Sponsorizarea clasei sau a unităţii de învăţământ nu atrage după sine drepturi în plus pentru
anumiţi elevi.
(9) Se interzice iniţierea, de către şcoală sau de către părinţi, a oricărei discuţii cu elevii în
vederea colectării şi administrării fondurilor comitetului de părinţi.
Art. 186 Preşedintele comitetului de părinţi pe grupă/clasă reprezintă interesele părinţilor,
tutorilor sau susţinătorilor legali în relaţiile cu organizaţia de părinţi şi prin aceasta în relaţie cu
conducerea unităţii de învăţământ şi alte foruri, organisme şi organizaţii.
Secţiunea a 3-a
Consiliul reprezentativ al părinţilor / Asociaţia de părinţi
Art.187. La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează Consiliul reprezentativ al
părinţilor.
Art.188. (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil”
Ploieşti este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase.
(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor prevăzut la alin. (1) îşi desemnează reprezentanţii săi în
organismele de conducere ale şcolii.
Art.189. (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor poate decide constituirea sa în asociaţie cu
personalitate juridică, conform reglementărilor în vigoare.
(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor/ Asociaţia părinţilor se organizează şi funcţionează în
conformitate cu propriul regulament de ordine interioară / statutul asociaţiei.
Art.190. Consiliul reprezentativ al părinţilor /Asociaţia de părinţi are următoarele atribuţii:
a) propune unităţilor de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la
decizia şcolii, inclusiv din oferta naţională;
b) sprijină parteneriatele educaţionale între unităţile de învăţământ şi instituţiile/organizaţiile cu
rol educativ din comunitatea locală;
c) susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a
absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar;
d) promovează imaginea unităţii de învăţământ în comunitatea locală;
e) se ocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor
în plan local, de dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialogului cultural;
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f) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor;
g) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu
părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, pe teme educaţionale;
h) colaborează cu instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile
nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de
ocrotire;
i) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socioprofesională sau de
integrare socială a absolvenţilor;
j) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrarea în muncă
a absolvenţilor;
k) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea
de învăţământ, la solicitarea cadrelor didactice;
l) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea sănătăţii şi securităţii elevilor;
m) hotaraste cu privire la sustinerea cadrelor didactice si a echipei manageriale a unitatii de
invatamant privind activitatile si auxiliarele didactice simijloacele de invatamant utilizate in
demersul de asigurare a conditiilor necesare educarii elevilor;
Art.191. (1) Comitetele de părinţi ale claselor /Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de
părinţi pot atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc.,
venite din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, care vor fi utilizate pentru:
a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi
sportive;
b) acordarea de premii şi de burse elevilor;
c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;
d) acordarea de sprijin financiar/material copiilor care provin din familii cu situaţie materială
precară;
e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de
adunarea generală a părinţilor.
(2) Personalului didactic ii este interzis sa operează cu aceste fonduri, constituind abatere
disciplinara.
(3) Fondurile colectate în condiţiile aliniatului (1) se cheltuiesc numai prin decizia organizaţiilor
părinţilor, din proprie iniţiativă, sau în urma consultării consiliului de administraţie al unităţii de
învăţământ.
Art.192. (1) Colectarea şi administrarea sumelor destinate întreţinerii, dezvoltării şi
modernizării bazei materiale a unităţii de învăţământ, reprezentând o cotă-parte din contribuţia
prevăzută la art. 47 se face numai de către consiliul reprezentativ al părinţilor.
(2) Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri.
(3) Fondurile colectate de consiliul reprezentativ al părinţilor se cheltuiesc numai prin decizia
acestuia, din propria iniţiativă sau în urma consultării consiliului de administraţie al unităţii de
învăţământ..
(4) Adunarea generală a asociaţiei părinţilor din unitatea de învăţământ stabileşte suma de bani
care poate să se afle permanent la dispoziţia consiliului reprezentativ al părinţilor şi care să fie folosită
pentru situaţii urgente, la solicitarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ..
Secţiunea a 4-a
Art. 193. Alte relaţii de parteneriat
(1) Relaţiile de parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Prahova şi MEN:
Şcoala Gimnaziala „Grigore Moisil” Ploieşti întreţine relaţii cu Inspectoratul Şcolar Prahova şi
MEN, în conformitate cu legislaţia şcolară în vigoare.
(2) Relaţiile de parteneriat cu autorităţile locale:
Şcoala întreţine relaţii cu autorităţile locale, primării, prefecturi, consilii locale, servicii
descentralizate ale ministerelor în profil teritorial, în conformitate cu legislaţia şcolară în vigoare.
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(3) Relaţiile de parteneriat cu agenţii economici:
Şcoala poate întreţine relaţii de parteneriat cu agenţii economici, publici şi privaţi, camera de
comerţ şi de muncă, comunităţile locale, pt. îmbunătăţirea bazei materiale şi obţinerii documentaţiei de
specialitate.
(4) Relaţiile de parteneriat cu străinătatea:
Şcoala poate stabili relaţii de schimb şi colaborare cu unităţi similare din ţară sau străinătate,
asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice şi sportive, cu organisme guvernamentale şi nonguvernamentale.
1. Relaţiile de schimb cu alte ţări se organizează numai cu acordul Inspectoratului Şcolar
Judeţean;
2. Programele de colaborare cu unităţi similare din alte ţări se stabilesc anual, pe bază de
protocol şi de invitaţie scrisă. De activitatea acestui domeniu răspunde directorul şcolii;
3. Schimburile se desfăşoară pe bază de protocol încheiat între cele 2 părţi, cu respectarea
prevederilor legale privind activităţile educaţionale cu caracter general şi a convenţiilor încheiate între
statele respective;
4. Acţiunile de colaborare pot include:
* Excursii şi schimburi de elevi, pe perioada vacanţelor şcolare;
* Organizarea de concursuri ştiinţifice, cultural-artistice şi sportive;
* Acţiuni de sprijin în caz de calamităţi naturale şi conflicte militare.
5. În organizarea schimburilor, Comitetele de părinţi vor acorda sprijin material şi financiar;
6. Grupurile de elevi care se deplasează în străinătate pe bază de convenţii încheiate cu parteneri
externi vor fi însoţite, obligatoriu, de cadre didactice, care răspund de securitatea elevilor şi de
realizarea programului negociat;
* Cadrele didactice însoţitoare au obligaţia să prezinte un raport asupra activităţii desfăşurate;
* Schimburile se vor organiza cu respectarea regimului de vize şi a programului de asistenţă
medicală, la standardele internaţionale.
(5) Donaţii şi ajutoare materiale:
1. Donaţiile/ajutoarele materiale pot fi obţinute numai cu avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean;
2. Gestionarea şi distribuirea ajutoarelor primite se va face de către Consiliul de administraţie;
3. Mijloacele de învăţământ obţinute pe această cale vor fi trecute în patrimoniul şcolii.

TITLUL VII
CAPITOLUL I
ŢINUTA ŞI DISCIPLINA
Art. 194 (1) În Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” Ploieşti elevii au obligaţia:
– Să se prezinte într-o ţinută decentă, corespunzătoare vârstei:
 la băieţi: părul tuns şcolăreşte, îngrijit;
 la fete: părul strâns şi îngrijit;
 îmbrăcăminte: uniformă particularizantă( fete - camașă albă, fustă/sarafan
bleumarin, băieți - camașă albă, pantaloni bleumarin );;
– Sunt interzise alte accesorii care nu fac parte din uniforma şcolii;
– Sunt interzise machiajul, piercing-ul, vopsitul părului sau tunsorile/coafurile extravagante;
(2) De asemenea, elevii şcolii noastre au obligaţia:
– Să nu introducă în şcoală cărţi de joc, aparatură audio-video;
– Este strict interzis fumatul în incinta şcolii, introducerea în şcoală şi/sau consumul de droguri
şi/sau băuturi alcoolice
– În timpul orelor este interzisă staţionarea pe coridoare sau în curtea şcolii. În cazul
neefectuării orei, elevii au obligaţia de a rămâne în clasă, păstrând ordinea şi disciplina,
pentru a nu deranja celelalte clase;
– În timpul pauzelor li se interzice elevilor să alerge pe culoare;
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– Este interzisă părăsirea şcolii în timpul programului. Situaţiile deosebite vor fi comunicate
profesorului de serviciu, învăţătorului/profesorului diriginte sau conducerii şcolii;
– Este interzisă mijlocirea pătrunderii altor persoane în incinta şcolii;
– Este interzisă orice atitudine necuviincioasă ori violentă faţă de cadrele didactice şi
personalul nedidactic, faţă de adulţii întâlniţi în incinta şcolii, faţă de colegi;
– Sunt interzise agresiunile verbale şi fizice;
– Este interzisă distrugerea bunurilor materiale ale şcolii; orice obiect distrus este
recondiţionat pe cheltuiala proprie.
(3) Orice abatere disciplinară atrage după sine sancţiuni prevăzute la art. 141 .
CAPITOLUL II
Contractul educaţional
Art. 195 Modelul contractului educaţional este prezentat în anexa care face parte integrantă din
prezentul regulament.
Art. 196. (1) 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.
(3) Contractul educaţional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore sau
susţinător legal, altul pentru unitatea de învăţământ şi îşi produce efectele de la data semnării.
(4) Consiliul de administraţie monitorizează modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în
contractul educaţional.
(5) Comitetul de părinţi al clasei urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în
contractul educaţional de către fiecare părinte, tutore sau susţinător legal şi adoptă măsurile care se
impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document.
CAPITOLUL III
DISPOZIŢII FINALE
Art.197 În unităţile de învăţământ preuniversitar, fumatul este interzis, conform legii.
Art.198 Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile legale prevăzute de regulamente
specifice.
Art.199 Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării
evaluărilor naţionale (teste naţionale, examen de bacalaureat, examene de absolvire).
Art. 200. În unităţile de învăţământ se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi este interzisă
orice formă de discriminare a copiilor/elevilor şi a personalului din unitate.
Art.201 Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa elevilor şi a părinţilor sau reprezentanţilor
legali ai acestora;
Art.202 Prezentul Regulament a fost revizuit în 2018, dezbătut şi avizat în şedinţa Consiliului
Profesoral din .................. şi aprobat în Consiliul de Administraţie din data de .....................
Art.203 Prezentul Regulament Intern intră în vigoare la data de ................, în urma dezbaterii
lui în Consiliul profesoral, la care au participat cu drept de vot personalul didactic auxiliar şi nedidactic,
reprezentanţi ai părinţilor şi a aprobării lui în Consiliul de administraţie, cu participarea organizaţiilor
sindicale.
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ANEXĂ 1

SCOALA GIMNAZIALÃ „GRIGORE MOISIL”, PLOIESTI
Str. Laurilor, nr.2A
Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ’preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr.
5.079/2016, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
se încheie prezentul:
CONTRACT EDUCAŢIONAL
I. Părţile semnatare
1. Scoala Gimnazială „Grigore Moisil”, Ploieşti cu sediul în str. Laurilor, nr. 2A reprezentată prin
director, doamna prof. Anda Mihaela Marcu.
2. Beneficiarii secundari ai învăţământului preuniversitar definiţi, conform legi, drept familiile
preşcolarilor
şi
elevilor,
reprezentată
prin
doamna/domnul
....................................
părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în.............................
3. Beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar definiţi, conform legii, drept antepreşcolari,
şcolari şi elevi, reprezentat prin elevul........................................................
II. Scopul contractului: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin
implicarea şi responsabilizarea părţilor implicate în educaţia beneficiarilor primari ai educaţiei.
III. Drepturile părţilor: drepturile părţilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în
Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.
IV. Părţile au cel puţin următoarele obligaţii:*)
1. Unitatea de învăţământ se obligă:
a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ;
b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a
muncii, de protecţie civilă şi de paza contra incendiilor în unitatea de învăţământ;
c) să asigure că tot personalul unităţii de învăţământ respectă cu stricteţe prevederile legislaţiei în
vigoare;
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d) să asigure că toţi beneficiarii primari şi secundari ai educaţiei sunt corect şi la timp informaţi cu
prevederile legislaţiei specifice în vigoare;
e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, un comportament responsabil, în
concordanţă cu valorile educaţionale, pe care să le transmită beneficiarului direct;
f) să sesizeze, la nevoie instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea,
integritatea fizică şi psihică a beneficiarului primar al educaţiei;
g) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfăşoară acţiuni de natură să afecteze imaginea
publică a beneficiarului primar al educaţiei, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia;
h) să se asigure că personalul din tnvăţământ nu va aplica pedepse corporale şi nu va agresa verbal sau
fizic beneficiarul primar al educaţiei;
i) ca personalul didactic să evalueze direct beneficiarii primari ai educaţiei, corect şi transparent, şi să
nu condiţioneze această evaluare sau calitatea prestaţiei didactice la clasa de obţinerea oricărui tip de
avantaje;
j) să desfăşoare în unitatea de învăţământ activităţi care respectă normele de moralitate şi nu pun în
niciun moment în pericol sănătatea şi integritatea fizica sau psihică a beneficiarilor primari ai educaţiei,
respectiv a personalului unităţii de învăţământ;
k) să asigure că în unitatea de învăţământ sunt interzise activităţile de natură politică şi prozelitism
religios.
2. Beneficiarul secundar al învăţământului preuniversitar are următoarele obligaţii:
a) asigură frecvenţa şcolară a beneficiarului primar în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru
şcolarizarea acestuia, până la finalizarea studiilor;
b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea beneficiarului primar al educaţiei în unitatea de
învăţământ, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării
stării de sănătate a celorlalţi beneficiari direcţi din colectivitate/unitatea de învăţământ;
c) cel puţin o dată pe lună ia legătura cu educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru
învăţământul preşcolar/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte
evoluţia beneficiarului primar al educaţiei;
d) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de beneficiarul primar
al educaţiei;
e) respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
f) nu agresează fizic, psihic, verbal personalul unităţii de învăţământ.
3. Beneficiarul direct are următoarele obligaţii:
a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi
cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;
b) de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat,
particular şi confesional autorizat/acreditat;
c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de
învăţământ, în cazul beneficiarilor primari din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă
redusă;
d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ;
e) de a respecta Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, regulile de
circulaţie, normele de securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor,
normele de protecţie a mediului;
f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente
din portofoliul educaţional etc.;
g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de
învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.);
h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la
independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;
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i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului;
j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe
etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări;
k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte
produse pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri
lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi
psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de învăţământ;
l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic;
m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi
faţă de personalul unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora;
n) de a nu provoca/instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în proximitatea
acesteia;
o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului
de serviciu sau al învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/ profesorului
diriginte.
V. Durata contractului: prezentul contract se încheie pe durata nivelului de învăţământ.
Încheiat astăzi,....................., în două exemplare, în original, pentru fiecare parte.
Unitatea şcolară,
..............................................
Beneficiar indirect (Părintele/Tutorele/Susţinătorul legal),
..............................................................
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