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DISPOZIŢII GENERALE
ART. 1 Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.
1/2011, Legea educaţiei naţionale si conform ROFUIP aprobat prin Ordinul 5115/2014, a actelor
normative şi/sau administrative cu caracter normativ care reglementeaza drepturile şi obligaţiile
beneficiarilor primari ai educaţiei şi ale personalului din unitatea de învaţamânt, precum şi a
contractelor colective de munca aplicabile, unitatea de învaţamânt a elaborat prezentul
regulament propriu de organizare şi funcţionare.
ART. 2 Actualul a fost adoptat în Consiliul Profesoral din data
10.10.2018
ceea ce-i confera caracter obligatoriu pentru toţi elevii şi personalul didactic, didactic auxiliar şi
administrativ/nedidactic.
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ART. 3 Acest regulament se aplica în incinta scolii şi în spaţiile anexe (curte, alei de
acces), pentru elevi, cadre didactice, parinţi (tutore), personal didactic auxiliar, personal
administrativ/nedidactic, precum şi pentru alte categorii de persoane care, direct sau indirect intra
sub incidenţa normelor pe care acesta le conţine.
ART.4 Regulamentul intern ofera cadru organizatoric, potrivit Constituţiei şi a Legii
educaţiei naţionale, de exercitare a dreptului la educaţie indiferent de sex, rasa, naţionalitate,
apartenenţa politica sau religioasa etc.
ART. 5 În cadrul scolii sunt interzise crearea şi funcţionarea oricaror formaţiuni politice,
desfaşurarea activitaţilor de organizare şi propaganda politica sau a celor de prozelitism religios,
orice forma de activitate care încalca normele generale de moralitate, primejduind sanatatea şi
integritatea fizica sau psihica a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar şi
administrativ/nedidactic.
ORGANIZAREA ACTIVITAŢII ŞCOLARE
ART. 6 Anul şcolar începe la 1 septembrie 2018 şi se încheie la 31 august 2019.
Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfaşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a
sesiunilor de examene naţionale se stabilesc prin Ordinul ministrului Educației Naționale nr.
3220/2018 privind structura anului școlar 2018-2019.
ART. 7 Activitatea şcolara este organizata la cursuri de zi, clasele se constituie în funcţie de
oferta educaţionala, de limbile moderne studiate .
ART. 8 a) Activitatea şcolara se desfasoara zilnic (luni – vineri) in intervalul orar:
 8 .00 -11.50/12.50 Clasele pregatitoare. I, II, II, IV,
 8.00-14.00 VIII
 12.10 – 18.00 V, VI, VII
Durata orei de curs este de 50 minute, iar pauza este de 10 minute.
Intre schimburi este o pauza de 20 min. 11.50 – 12 .10
b) În situaţii speciale şi pe o perioada determinata durata orelor de curs şi durata pauzelor pot fi
modificate la propunerea directorului, prin hotarârea C.A, cu aprobarea inspectoratului scolar.
c) În situatii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamitati naturale etc., cursurile scolare
pot fi suspendate pe o perioada determinata.
Suspendarea cursurilor se poate face, dupa caz:
 la nivelul unitatii de învatamânt, la cererea directorului, dupa consultarea reprezentantilor
organizatiilor sindicale si ai parintilor, cu aprobarea inspectorului scolar general;
 la nivelul grupurilor de unitati de învatamânt din acelasi judet/municipiul Bucuresti, la
cererea inspectorului scolar general, dupa consultarea reprezentantilor organizatiilor
sindicale, cu aprobarea Ministerului Educatiei Nationale;
 la nivel regional sau national, dupa consultarea reprezentantilor organizatiilor sindicale,
prin ordin al ministrului educatiei nationale.
Suspendarea cursurilor este urmata de masuri privind parcurgerea integrala a programei scolare
pâna la sfârsitul semestrului, respectiv al anului scolar, stabilite de consiliul de administratie al
unitatii de învatamânt si comunicate institutiei care a aprobat suspendarea cursurilor.
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CONDUCEREA SCOLII
DIRECTORUL - Extras din ROFUIP, aprobat cu Ordinul M.E.N. Nr.
5079/2016, modificat și completat cu OMENnr.3027/2018cu OMENnr.3027/2018
Art. 20. - (1) Directorul exercita conducerea executiva a unitatii de invatamant, in
conformitate cu legislatia privind invatamantul in vigoare, cu hotararile consiliului de
administratie al unitatii de invatamant, precum si cu prevederile prezentului regulament.
(2) Functia de director in unitatile de invatamant de stat se ocupa, conform legii, prin
concurs public, sustinut de catre cadre didactice titulare, membre ale corpului national de experti
in management educational. Concursul pentru ocuparea functiei de director se organizeaza
conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii
stiintifice.
(3) Pentru asigurarea finantarii de baza, a finantarii complementare si a finantarii
suplimentare, dupa promovarea concursului, directorul incheie contract de management
administrativ-financiar cu primarul unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza teritoriala se
afla unitatea de invatamant, respectiv cu presedintele consiliului judetean, pentru unitatile de
invatamant special. Modelul-cadru al contractului de management administrativ-financiar este
anexa la metodologia prevazuta la alin. (2).
(4) Directorul incheie contract de management educational cu inspectorul scolar
general. Modelul-cadru al contractului de management educational este anexa la metodologia
prevazuta la alin. (2).
(5) Pe perioada exercitarii mandatului, directorul nu poate detine, conform legii, functia
de presedinte sau vicepresedinte in cadrul unui partid politic, la nivel local, judetean sau national.
(6) In unitatile de invatamant cu predare si in limbile minoritatilor nationale, unul dintre
directori este un cadru didactic din randul minoritatii respective. Respectarea criteriilor de
competenta profesionala este obligatorie.
(7) In unitatile de invatamant cu predare in limbile minoritatilor nationale, in care exista
si clase cu predare in limba romana, unul dintre directori este un cadru didactic care nu apartine
minoritatilor si care preda in limba romana.
(8) Directorul unitatii de invatamant de stat poate fi eliberat din functie la propunerea
motivata a consiliului de administratie al inspectoratului scolar, la propunerea a 2/3 dintre
membrii consiliului de administratie al unitatii de invatamant sau la propunerea consiliului
profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. In aceasta ultima situatie este obligatorie realizarea unui
audit de catre inspectoratul scolar. Rezultatele auditului se analizeaza in consiliul de
administratie al inspectoratului scolar. In functie de hotararea consiliului de administratie al
inspectoratului scolar, inspectorul scolar general emite decizia de eliberare din functie a
directorului unitatii de invatamant. Hotararea revocarii directorului unitatii de invatamant
preuniversitar cu personalitate juridica care scolarizeaza exclusiv in invatamant profesional si
tehnic cu o pondere majoritara a invatamantului dual se ia prin vot secret de catre 2/3 din
membrii consiliului de administratie.
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(9) Directorul unitatii de invatamant particular si confesional poate fi eliberat din
functie, la propunerea consiliului de administratie, cu votul a 2/3 din membrii sai, prin decizia
persoanei juridice fondatoare.
(10) In cazul vacantarii functiilor de director si director adjunct din unitatile de
invatamant, conducerea interimara este asigurata, pana la organizarea concursului, dar nu mai
tarziu de sfarsitul anului scolar, de un cadru didactic titular, numit prin detasare in interesul
invatamantului, prin decizia inspectorului scolar general, in baza avizului consiliului de
administratie al inspectoratului scolar, cu posibilitatea consultarii Consiliului profesoral si cu
acordul scris al persoanelor solicitate.
Art. 21. - (1) In exercitarea functiei de conducere executiva, directorul are urmatoarele
atributii:
a)
este reprezentantul legal al unitatii de invatamant si realizeaza conducerea
executiva a acesteia;
b)
organizeaza intreaga activitate educationala;
c)
raspunde de aplicarea legislatiei in vigoare, la nivelul unitatii de invatamant;
d)
asigura corelarea obiectivelor specifice unitatii de invatamant cu cele stabilite la
nivel national si local;
e)
coordoneaza procesul de obtinere a autorizatiilor si avizelor legale necesare
functionarii unitatii de invatamant;
f)
asigura aplicarea si respectarea normelor de sanatate si de securitate in munca;
g)
incheie parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a
elevilor;
h) prezinta anual raportul asupra calitatii educatiei din unitatea de invatamant; raportul
este prezentat in fata consiliului de administratie, a consiliului profesoral, in fata comitetului
reprezentativ al parintilor si a conducerii asociatiei de parinti, acolo unde exista; raportul este
adus la cunostinta autoritatilor administratiei publice locale si a inspectoratului scolar judetean/al
municipiului Bucuresti si postat pe site-ul unitatii scolare, in masura in care exista, in termen de
maximum 30 de zile de la data inceperii anului scolar.
(2) In exercitarea functiei de ordonator de credite, directorul are urmatoarele atributii:
a)
propune consiliului de administratie, spre aprobare, proiectul de buget si raportul
de executie bugetara;
b)
raspunde de incadrarea in bugetul aprobat al unitatii de invatamant;
c)
face demersuri de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor
legale;
d)
raspunde de gestionarea bazei materiale a unitatii de invatamant.
(3) In exercitarea functiei de angajator, directorul are urmatoarele atributii:
a)
angajeaza personalul din unitate prin incheierea contractului individual de munca;
b)
intocmeste, conform legii, fisele posturilor pentru personalul din subordine;
c)
raspunde de evaluarea periodica, formarea, motivarea personalului din unitate;
d)
propune consiliului de administratie vacantarea posturilor, organizarea
concursurilor pe post si angajarea personalului;
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e)
indeplineste atributiile prevazute de Metodologia-cadru privind mobilitatea
personalului didactic din invatamantul preuniversitar, precum si atributiile prevazute de alte acte
normative, elaborate de minister.
(4) Alte atributii ale directorului sunt:
a)
propune inspectoratului scolar, spre aprobare, proiectul planului de scolarizare,
avizat de consiliul de administratie;
b) coordoneaza activitatea de elaborare a ofertei educationale a unitatii de invatamant si
o propune spre aprobare consiliului de administratie; prin exceptie, in unitatile de invatamant
preuniversitar care scolarizeaza elevi exclusiv in invatamant profesional si tehnic cu o pondere
majoritara a invatamantului dual, directorul aproba curriculumul in dezvoltare locala;
c)
coordoneaza activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul national de
indicatori pentru educatie, pe care le transmite inspectoratului scolar si raspunde de introducerea
datelor in Sistemul informatic integrat al invatamantului din Romania (SIIIR);
d)
propune consiliului de administratie, spre aprobare, regulamentul intern si
regulamentul de organizare si functionare a unitatii de invatamant;
e)
coordoneaza activitatea de recenzare a copiilor/elevilor din circumscriptia scolara,
in cazul unitatilor de invatamant prescolar, primar si gimnazial;
f)
stabileste componenta nominala a formatiunilor de studiu, in baza hotararii
consiliului de administratie;
g)
elaboreaza proiectul de incadrare cu personal didactic de predare, precum si statul
de personal didactic auxiliar si nedidactic si le supune, spre aprobare, consiliului de
administratie;
h)
numeste, dupa consultarea consiliului profesoral, in baza hotararii consiliului de
administratie, profesorii diriginti la clase, precum si coordonatorul pentru proiecte si programe
educative scolare si extrascolare;
i) emite, in baza hotararii consiliului de administratie, decizia de numire a cadrului
didactic, membru al consiliului clasei, care preia atributiile profesorului diriginte, in conditiile in
care acesta este indisponibil pentru o perioada de timp, din motive obiective;
j) numeste, in baza hotararii consiliului de administratie, coordonatorii structurilor
arondate, din randul cadrelor didactice - de regula, titulare - care isi desfasoara activitatea in
structurile respective;
k) emite, in baza hotararii consiliului de administratia, decizia de constituire a
catedrelor si comisiilor din cadrul unitatii de invatamant;
l) coordoneaza comisia de intocmire a orarului cursurilor unitatii de invatamant si il
propune spre aprobare consiliului de administratie;
m) aproba graficul serviciului pe scoala al personalului didactic; atributiile acestuia sunt
precizate in regulamentul de organizare si functionare a unitatii de invatamant;
n) propune consiliului de administratie, spre aprobare, calendarul activitatilor educative
al unitatii de invatamant;
o) aproba graficul desfasurarii lucrarilor scrise semestriale;
p) emite, in baza hotararii consiliului de administratie, decizia de aprobare a
regulamentelor de functionare ale cercurilor, asociatiilor stiintifice, tehnice, sportive si culturalartistice ale elevilor din unitatea de invatamant;
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q) elaboreaza instrumente interne de lucru, utilizate in activitatea de indrumare, control
si evaluare a tuturor activitatilor, care se desfasoara in unitatea de invatamant si le supune spre
aprobare consiliului de administratie;
r) asigura, prin sefii catedrelor si responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului
de invatamant, a programelor scolare si a metodologiei privind evaluarea rezultatelor scolare;
s) controleaza, cu sprijinul sefilor de catedra si responsabililor comisiilor metodice,
calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistente la ore si prin
participari la diverse activitati educative extracurriculare si extrascolare;
t) monitorizeaza activitatea de formare continua a personalului din unitate;
u) monitorizeaza activitatea cadrelor didactice debutante si sprijina integrarea acestora
in colectivul unitatii de invatamant;
v) aproba asistenta la orele de curs sau la activitati educative scolare si extrascolare, a
responsabililor de catedra si responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor
legale in vigoare;
w) consemneaza zilnic in condica de prezenta absentele si intarzierile personalului
didactic si a salariatilor de la programul de lucru;
x) isi asuma, alaturi de consiliul de administratie, raspunderea publica pentru
performantele unitatii de invatamant;
y) numeste si controleaza personalul care raspunde de stampila unitatii de invatamant;
z) raspunde de arhivarea documentelor oficiale si scolare;
aa) raspunde de intocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea si
gestionarea actelor de studii, precum si de intocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea,
completarea, modificarea, rectificarea si gestionarea documentelor de evidenta scolara;
bb) aproba procedura de acces in unitatea de invatamant a persoanelor din afara
acesteia, inclusiv de catre reprezentantii mass-media, in conditiile stabilite prin regulamentul de
organizare si functionare al unitatii de invatamant. Reprezentantii institutiilor cu drept de
indrumare si control asupra unitatilor de invatamant, precum si persoanele care participa la
procesul de monitorizare si evaluare a calitatii sistemului de invatamant au acces neingradit in
unitatea de invatamant.
cc) asigura implementarea hotararilor consiliului de administratie. Propune consiliului de
administratie anularea hotararilor acestuia care contravin vadit dispozitiilor legale in vigoare si
informeaza inspectoratul scolar despre aceasta.
(5) Directorul indeplineste alte atributii stabilite de catre consiliul de administratie,
potrivit legii, si orice alte atributii rezultand din prevederile legale in vigoare si contractele
colective de munca aplicabile.
(6) Pentru realizarea atributiilor sale, directorul se consulta cu reprezentantii
organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar
care au membri in unitatea de invatamant si/sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor din
unitatea de invatamant, in conformitate cu prevederile legale.
(7) Directorul are obligatia de a delega atributiile catre directorul adjunct sau catre un
alt cadru didactic, membru al consiliului de administratie, in situatia imposibilitatii exercitarii
acestora. Neindeplinirea acestei obligatii constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza
conform legii. In situatii exceptionale (accident, boala si altele asemenea) in care directorul nu
poate delega atributiile, directorul adjunct sau un alt cadru didactic, membru al consiliului de
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administratie, desemnat anterior pentru astfel de situatii de catre acesta, preia atributiile
directorului.
Art. 22. - In exercitarea atributiilor si a responsabilitatilor stabilite in conformitate cu
prevederile art. 21, directorul emite decizii si note de serviciu.
Art. 23. - (1) Drepturile si obligatiile directorului unitatii de invatamant sunt cele
prevazute de legislatia in vigoare, de prezentul regulament, regulamentul de organizare si
functionare a unitatii de invatamant, de regulamentul intern si de contractele colective de munca
aplicabile.
(2) Perioada concediului anual de odihna al directorului se aproba de catre inspectorul
scolar general.

Consiliul de administraţie are urmatoarele atribuţii:
(a) aproba tematica si graficul sedintelor;
b) aproba ordinea de zi a sedintelor;
c) stabileste responsabilitatile membrilor consiliului de administratie si proceduri de lucru;
d) aproba regulamentul intern si regulamentul de organizare si functionare a unitatii de
invatamant cu respectarea prevederilor legale;
e) isi asuma, alaturi de director, raspunderea publica pentru performantele unitatii de invatamant;
f) particularizeaza, la nivelul unitatii de invatamant, fisa - cadru a postului de director adjunct,
elaborata de inspectoratul scolar;
g) particularizeaza, la nivelul unitatii de invatamant, contractul educational tip, aprobat prin
ordin al ministrului educatiei nationale in care sunt inscrise drepturile si obligatiile reciproce ale
unitatii de invatamant si ale parintilor, in momentul inscrierii anteprescolarilor, prescolarilor sau
a elevilor;
h) valideaza statul de personal pentru toate categoriile de personal din unitate, care urmeaza a fi
supus spre aprobare inspectoratului scolar la inceputul fiecarui an scolar si ori de cate ori apar
modificari;
i) pune in aplicare hotararile luate in sedinta reunita a consiliilor de administratie ale unitatilor de
invatamant partenere in consortiul scolar din care unitatea de invatamant face parte;
j) valideaza raportul general privind starea si calitatea invatamantului din unitatea de invatamant
preuniversitar si promoveaza masuri ameliorative;
k) aproba comisia de elaborare a proiectului de dezvoltare institutionala, precum si comisiile de
revizuire a acestuia; aproba proiectul de dezvoltare institutionala si modificarile ulterioare ale
acestuia, precum si planul managerial al directorului;
l) adopta proiectul de buget al unitatii de invatamant, tinand cont de toate cheltuielile necesare
pentru buna functionare a unitatii de invatamant, astfel cum sunt acestea prevazute in legislatia in
vigoare si contractele colective de munca aplicabile; proiectul de buget astfel adoptat se
inregistreaza la ordonatorul superior de credite;
m) intreprinde demersuri ca unitatea de invatamant sa se incadreze in limitele bugetului alocat;
n) avizeaza executia bugetara la nivelul unitatii de invatamant si raspunde, impreuna cu
directorul, de incadrarea in bugetul aprobat, conform legii;
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o) aproba modalitatile de realizare a resurselor extrabugetare ale unitatii de invatamant si
stabileste utilizarea acestora, in concordanta cu planurile operationale din proiectul de dezvoltare
institutionala si planul managerial pentru anul in curs; resursele extrabugetare realizate de
unitatea de invatamant din activitati specifice (inchirieri de spatii, activitati de microproductie
etc.), din donatii, sponzorizari sau din alte surse legal constituite raman in totalitate la dispozitia
acesteia;
p) aproba utilizarea excedentelor anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli
ale activitatilor finantate integral din venituri proprii, reportate in anul calendaristic urmator, cu
aceeasi destinatie sau pentru finantarea altor cheltuieli ale unitatii de invatamant;
q) avizeaza planurile de investitii;
r) stabileste taxele de scolarizare pentru invatamantul particular preuniversitar si pentru cel
postliceal de stat, nefinantat de la buget, conform normelor legale in vigoare;
s) aproba acordarea burselor scolare, conform legislatiei in vigoare;
t) aproba acordarea premiilor pentru personalul unitatii de invatamant, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare;
u) in unitatile de invatamant particular, avizeaza drepturile salariale si extrasalariale ale
directorilor si directorilor adjuncti, precum si salarizarea personalului din unitate, in conformitate
cu prevederile legii si ale contractului individual de munca;
v) aproba acoperirea integrala sau partiala a cheltuilelilor de deplasare si de participare la
manifestari stiintifice in tara sau strainatate pentru personalul didactic, in limita fondurilor sau
din fonduri extrabugetare;
w) aproba, lunar, decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice din unitatea de
invatamant, in baza solicitarilor depuse de acestia;
x) aproba proceduri elaborate la nivelul unitatii de invatamant;
y) propune, spre aprobare, inspectoratului scolar infiintarea centrelor de documentare si
informare, a bibliotecilor scolare in unitatea de invatamant;
z) aproba extinderea activitatii cu elevii, dupa orele de curs, prin programul „Scoala dupa
scoala”, in functie de resursele existente si posibilitatile unitatii de invatamant;
aa) aproba curriculumul la decizia scolii cu respectarea prevederilor legale;
bb) pentru unitatile de invatamant profesional si tehnic, avizeaza programele scolare pentru
curriculumul in dezvoltare locala (CDL) si incheierea contractelor-cadru privind derularea
instruirii practice cu operatorii economici;
cc) aproba orarul cursurilor din unitatea de invatamant;
dd) aproba masuri de optimizare a procesului didactic propuse de consiliul profesoral;
ee) stabileste componenta si atributiile comisiilor pe domenii de activitate din unitatea de
invatamant;
ff) aproba programul de pregatire si evaluare pentru formatiunile de studiu cu frecventa redusa;
gg) aproba tipurile de activitati educative extrascolare care se organizeaza in unitatea de
invatamant, durata acestora, modul de organizare si responsabilitatile stabilite de consiliul
profesoral;
hh) aproba graficul de desfasurare a instruirii practice;
ii) aproba proiectul de incadrare, intocmit de director, cu personal didactic de predare, precum si
schema de personal didactic auxiliar si nedidactic;

Inspectoratul Școlar al Municipiului București
Școala Gimnazială „ Vasile Alecsandri ’’
Str.Știrbei Voda , nr.32-34
București, sector 1 tel/fax0213138287

jj) aproba repartizarea personalului didactic de predare pentru invatamantul prescolar si
primar/dirigintilor la grupe/clase;
kk) desemneaza coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare;
ll) organizeaza concursul pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare si nedidactice,
aproba comisiile in vederea organizarii si desfasurarii concursului, valideaza rezultatele
concursurilor si aproba angajarea pe post, in conditiile legii;
mm) avizeaza comisiile in vederea organizarii si desfasurarii concursului pentru ocuparea
posturilor didactice auxiliare si nedidactice la nivelul consortiului scolar;
nn) realizeaza anual evaluarea activitatii personalului conform prevederilor legale;
oo) avizeaza, la solicitarea directorului unitatii de invatamant, pe baza recomandarii medicului de
medicina muncii, realizarea unui nou examen medical complet, in cazurile de inaptitudine
profesionala de natura psihocomportamentala, pentru salariatii unitatii de invatamant;
pp) avizeaza, la solicitarea a jumatate plus unu din membrii consiliului de administratie, pe baza
recomandarii medicului de medicina munii, realizarea unui examen medical de specialitate, in
cazurile de inaptitudine profesionala de natura psihocomportamentala, pentru directorul sau
director adjunct;
qq) indeplineste atributiile de incadrare si mobilitatea personalului didactic de predare prevazute
de Metodologia - cadru de miscare a personalului didactic in invatamantul preuniversitar;
rr) aproba modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca al personalului
din unitate;
ss) propune eliberarea din functie a directorului unitatii de invatamant cu votul a 2/3 dintre
membrii consiliului de administratie al unitatii de invatamant sau la propunerea consiliului
profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri acestuia si comunica propunerea inspectoratului scolar;
tt) propune eliberarea din functie a directorului unitatii de invatamant particular si confesional,
cu votul a 2/3 din membri, si comunica propunerea persoanei juridice fondatoare pentru
emiterea deciziei de eliberare din functie;
uu) aproba fisa individuala a postului pentru fiecare salariat, care constituie anexa la contractul
individual de munca si o revizuieste, dupa caz;
vv) aproba perioadele de efectuare a concediului de odihna ale tuturor salariatilor unitatii de
invatamant preuniversitar, pe baza cererilor individuale scrise ale acestora, in functie de interesul
invatamantului si al celui in cauza, tinand cont de calendarul activitatilor unitatii de invatamant si
al examenelor nationale;
ww) aproba concediile salariatilor din unitatea de invatamant, conform reglementarilor legale in
vigoare, contractelor colective de munca aplicabile si regulamentului intern;
xx) indeplineste atributiile prevazute de legislatia in vigoare privind raspunderea disciplinara a
elevilor, personalului didactic de predare, didactic auxiliar si nedidactic din unitatea de
invatamant;
yy) aproba, in conditiile legii, pensionarea personalului din unitatea de invatamant,;
zz) aproba, in limita bugetului alocat, participarea la programe de dezvoltare profesionala a
angajatilor unitatii de invatamant;
aaa) administreaza baza materiala a unitatii de invatamant.
(1^1) Consiliul de administratie al unitatii de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica
care scolarizeaza exclusiv in invatamantulprofesional si tehnic, cu o pondere majoritara a
invatamantului dual, exercita, pe langa atributiile prevazute la alin.(1), si urmatoarele atributii:
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a) numeste si revoca directorul;
b) exercita controlul asupra directorului;
c) aplroba planificarea strategica a unitatii de invatamant elaborata de directorul unitatii de
invatamant;
d) avizeaza candidaturile pentru ocuparea posturilor didactice si a functiilor de director si
director adjunct;
e) adopta criteriile specifice de ocupare a posturilor didactice.
(2) Consiliul de administratie al unitatii de invatamant indeplineste toate atributiile stabilite prin
lege, metodologii, acte administrative cu caracter normativ si contracte colective de munca
aplicabile.
a. asigura aplicarea în practica a tuturor reglementarilor legale referitoare la
organizarea şi funcţionarea învaţamântului in Scoala Gimnaziala „Vasile
Alecsandri”
b. .aproba oferta educaţionala a scolii;
c. analizeaza şi aproba Regulamentul de Ordine Interioara (ROI) dupa ce a fost
dezbatut în Consiliul Profesoral, în Comisia Paritara şi în Consiliul Şcolar al
Elevilor;
d. dezbate şi aproba statul de funcţionare;
e. aproba orarul instituţiei de învaţamânt;
f. aproba planul de încadrare cu personalul didactic, didactic auxiliar, precum şi
schema de personal nedidactic;
g. reglementeaza planul financiar al unitaţii şcolar;
h. elaboreaza, împreuna cu sindicatele, fişele şi criteriile de evaluare specifice pentru
personalul nedidactic;
j.stabileşte calificativele anuale pentru întregul personal pe baza propunerilor şefilor de
catedre/comisii metodice;
k.aproba acordarea burselor şcolare, conform legislaţiei în vigoare;
l.avizeaza şi propune Consiliul Local, spre aprobare, proiectul planului anual de venituri
şi cheltuieli, întocmit de director şi contabilul şef, pe baza solicitarilor şefilor
catedrelor/comisiilor metodice şi ale compartimentelor funcţionale.
m.poate solicita Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau Consiliului Local
resurse financiare necesare pentru realizarea împrejmuirilor, securizarii cladirii şcolii, pentru
iluminat şi pentru alte masuri de creştere a siguranţei şcolare.Aceste instituţii vor aloca sumele
necasare în limita bugetelor aprobate.

CONSILIUL PROFESORAL - Extras din ROFUIP, aprobat cu Ordinul M.E.N. Nr.
5079/2016, modificat și completat cu OMENnr.3027/2018cu OMENnr.3027/2018
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Art. 57. - (1) Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere, de
predare si de instruire practica dintr-o unitate de invatamant. Presedintele consiliului profesoral
este directorul.
(2) Consiliul profesoral se intruneste lunar sau de cate ori este nevoie, la propunerea
directorului sau la solicitarea a minimum 1/3 din numarul personalului didactic de predare si
instruire practica.
(3) Personalul didactic de conducere, de predare si instruire practica are dreptul sa participe la
toate sedintele consiliilor profesorale din unitatile de invatamant unde isi desfasoara activitatea si
are obligatia de a participa la sedintele consiliului profesoral din unitatea de invatamant unde
declara, in scris, la inceputul fiecarui an scolar, ca are norma de baza. Absenta nemotivata de la
sedintele consiliului profesoral din unitatea de invatamant unde are norma de baza se considera
abatere disciplinara.
(4) Cvorumul necesar pentru intrunirea in sedinta a Consiliului profesoral este de 2/3 din
numarul total al membrilor, cadre didactice de conducere, de predare si instruire practica, cu
norma de baza in unitatea de invatamant.
(5) Hotararile se adopta prin vot deschis sau secret, cu cel putin jumatate plus unu din numarul
total al membrilor consiliului profesoral cu norma de baza in unitate, si sunt obligatorii pentru
personalul unitatii de invatamant, precum si pentru copii, elevi, parinti/tutori/reprezentanti legali.
Modalitatea de vot se stabileste la inceputul sedintei.
(6) Directorul unitatii de invatamant numeste, prin decizie, secretarul consiliului profesoral,
ales de consiliul profesoral. Secretarul are atributia de a redacta lizibil si inteligibil proceseleverbale ale sedintelor consiliului profesoral.
(7) La sedintele consiliului profesoral, directorul poate invita, in functie de tematica dezbatuta,
personalul didactic auxiliar si/sau personalul nedidactic din unitatea de invatamant, reprezentanti
desemnati ai parintilor, ai consiliului elevilor, ai autoritatilor administratiei publice locale si ai
operatorilor economici si ai altor parteneri educationali. La sedintele consiliului profesoral pot
participa si reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate
invatamant preuniversitar care au membri in unitate.
(8) La sfarsitul fiecarei sedinte a consiliului profesoral, toti participantii au obligatia sa
semneze procesul-verbal de sedinta.
(9) Procesele-verbale se scriu in registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul
de procese-verbale se numeroteaza pe fiecare pagina si se inregistreaza.Pe ultima pagina,
directorul unitatii de invatamant semneaza pentru certificarea numarului paginilor registrului si
aplica stampila unitatii de invatamant.
(10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este insotit de un dosar care contine
anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informari, tabele, liste, solicitari, memorii,
sesizari etc.), numerotate si indosariate pentru fiecare sedinta. Registrul si dosarul se pastreaza
intr-un fiset securizat, ale carui chei se gasesc la secretarul si la directorul unitatii de invatamant.
Art. 58. - Consiliul profesoral are urmatoarele atributii:
a)
analizeaza, dezbate si valideaza raportul general privind starea si calitatea invatamantului
din unitatea de invatamant, care se face public;
b)
alege, prin vot secret, reprezentantii personalului didactic in consiliul de administratie;
c)
dezbate, avizeaza si propune consiliului de administratie, spre aprobare, planul de
dezvoltare institutionala al unitatii de invatamant;
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d)
dezbate si aproba rapoartele de activitate semestrial si anual, precum si eventuale
completari sau modificari ale acestora;
e)
aproba raportul privind situatia scolara semestriala si anuala prezentat de fiecare
invatator/institutor/profesor pentru invatamant primar/profesor-diriginte, precum si situatia
scolara dupa incheierea sesiunilor de amanari, diferente si corigente;
f) hotaraste asupra tipului de sanctiune disciplinara aplicata elevilor care savarsesc abateri,
potrivit prevederilor prezentului regulament si ale regulamentului de organizare si functionare a
unitatii de invatamant si ale Statutului elevului;".
f)
propune acordarea recompenselor pentru elevi si pentru personalul didactic din unitatea
de invatamant, conform reglementarilor in vigoare;
h) valideaza notele la purtare mai mici de 7, respectiv mai mici de 8 - in cazul unitatilor de
invatamant cu profil pedagogic, teologic si militar, precum si calificativele la purtare mai mici de
"bine", pentru elevii din invatamantul primar;
i) avizeaza oferta de curriculum la decizia scolii pentru anul scolar urmator si o propune spre
aprobare consiliului de administratie; prin exceptie, in unitatile de invatamant preuniversitar cu
personalitate juridica care scolarizeaza elevi in invatamant profesional si tehnic cu o pondere
majoritara a invatamantului dual consiliul profesoral avizeaza curriculumul in dezvoltare locala
(CDL) si il propune spre aprobare directorului;".
j) avizeaza proiectul planului de scolarizare;
k) valideaza fisele de autoevaluare ale personalului didactic al unitatii de invatamant, in baza
carora se stabileste calificativul anual;
l) formuleaza aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic, care solicita acordarea
gradatiei de merit sau a altor distinctii si premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare
a activitatii desfasurate de acesta;
m) propune consiliului de administratie programele de formare continua si dezvoltare
profesionala ale cadrelor didactice;
n) propune consiliului de administratie premierea si acordarea titlului "Profesorul anului"
personalului didactic de predare si instruire practica cu rezultate deosebite in activitatea
didactica, in unitatea de invatamant; dezbate si avizeaza regulamentul de organizare si
functionare a unitatii de invatamant;
o) dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului scolar sau din proprie initiativa,
proiecte de acte normative si/sau administrative cu caracter normativ, care reglementeaza
activitatea la nivelul sistemului national de invatamant, formuleaza propuneri de modificare sau
de completare a acestora;
p) dezbate probleme legate de continutul sau organizarea actului educational din unitatea de
invatamant si propune consiliului de administratie masuri de optimizare a acestuia;
r) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea si asigurarea
calitatii, in conditiile legii;
s) indeplineste, in limitele legii, alte atributii stabilite de consiliul de administratie, precum si
orice alte atributii potrivit legislatiei in vigoare si contractelor colective de munca aplicabile;
u) propune eliberarea din functie a directorului unitatii de invatamant, conform legii.
COMISIILE DE LUCRU CU CARACTER PERMANENT sunt constituite astfel :
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1) COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITAŢII
2) COMISIA PENTRU CONTROL MANAGERIAL INTERN ŞI IMPLEMENTARE A
SISTEMULUI MANAGERIAL AL CALITAŢII.
3) COMISIA DE CURRICULUM
4) COMISIA DE FORMARE CONTINUA , PERFECŢIONARE METODICA
5) COMISIA METODICA A DIRIGINŢILOR
6) COMISIA PENTRU FRECVENTA ELEVILOR,COMBATEREA
ABSENTEISMULUI ŞI ABANDONULUI ŞCOLAR RITMICITATEA NOTARII ŞI
PARCURGEREA RITMICA A MATERIEI,
7) COMISIA PENTRU OLIMPIADE ŞI CONCURSURI
8) COMISIA, PREVENIREA ŞI ELIMINAREA VIOLENŢEIA FAPTELOR DE
CORUPTIE SI DISCRIMINARII ÎN MEDIUL ŞCOLAR SI PENTRU PROMOVAREA
INTERCULTURALITATII .
9) COMISIA PENTRU VERIFICAREA DOCUMENTELOR ŞI ACTELOR DE
STUDII
10) COMISIA PENTRU BURSE
11)COMISIA PENTRU ELABORAREA ORARULUI SI ORGANIZAREA
SERVICIULUI PE SCOALA
12)COMISIA PENTRU PROGRAMUL PENTRU ȘCOLI AL ROMÂNIEI
13) COMISIA PENTRU ÎNCADRARE ŞI SALARIZARE
14) COMISIA DE GESTIONARE SIIIR
15) COMISIA PENTRU PATRIMONIU, DE RECEPŢIE, INVENTARIEIRE ŞI
CASARE A RESURSELOR MATERIALE
16) COMISIA DE SANATATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCA Si PENTRU SITUATII
DE URGENTA .
39) COMISIA PENTRU PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIVE.
CONSILIUL CLASEI al carui preşedinte este dirigintele (consilierul) clasei,
a)analizează semestrial progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;
b) stabilește măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de
comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite;
c) stabilește notele/calificativele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcție de
frecvența și comportamentul acestora în activitatea școlară și extrașcolară; propune
consiliului profesoral validarea notelor mai mici de 7,00, respectiv mai mici de 8,00
pentru unitățile de învățământ cu profil pedagogic, teologic și militar, sau a calificativelor
mai mici de „bine”, pentru învățământul primar;
d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
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e) participă la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea
învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte
sau a cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei; f) analizează abaterile disciplinare ale
elevilor și propune învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul
primar/profesorului diriginte, sancțiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în
conformitate cu legislația în vigoare.
— (1) Consiliul clasei se întrunește în prezența a cel puțin 2/3 din totalul membrilor și
adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi. (2) La sfârșitul
fiecărei ședințe a consiliului clasei, toți membrii au obligația să semneze procesul-verbal
de ședință. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale consiliilor clasei,
constituit la nivelul unității de învățământ, pe fiecare nivel de învățământ. Registrul de
procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină și se înregistrează. Registrul de
procese-verbale al consiliilor clasei este însoțit de un dosar care conține anexele
proceselor, numerotate și îndosariate pentru fiecare ședință.
ELEVII
- Extras din ROFUIP, aprobat cu Ordinul M.E.N. Nr. 5079/2016, modificat și completat
cu OMENnr.3027/2018cu OMENnr.3027/2018
CAPITOLUL I
Dobândirea si exercitarea calităţii de elevi
Art. 96. — Beneficiarii primari ai educaţiei sunt antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii.
Art. 97. — (1) Dobândirea calităţii de preşcolar/elev se obţine prin înscrierea într-o
unitate de învăţământ.
(2) înscrierea se aprobă de către consiliul de administraţie, cu respectarea legislaţiei în
vigoare, a prezentului regulament şi a regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii, ca
urmare a solicitării scrise a părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali.
Art. 98. —„(1) înscrierea în învăţământul primar se face conform metodologiei aprobate
prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
(2) în situaţia în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumulează
absenţe ca urmare a unor probleme de sănătate sau se observă manifestări de oboseală sau de
neadaptare şcolară, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali pot depune la unitatea de învăţământ o
solicitare de retragere a elevului în vederea reînscrierii în anul şcolar următor, în clasa
corespunzătoare nivelului din care s-a retras; la cererea motivată a părintelui, reînscrierea se
poate face şi în anul şcolar în care s-a solicitat retragerea, în clasa anterioară nivelului din care sa retras elevul;
(3) în situaţia solicitării de retragere menţionată la alin. (2), unităţile de învăţământ vor
consilia părinţii, tutorii sau susţinătorii legali privind nevoia de a lua decizii în interesul
educaţional al elevului şi îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluţionată decât în situaţia în
care evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă necesitatea reînscrierii în clasa anterioară sau în
clasa corespunzătoare nivelului din care s-a retras.”
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(4) Evaluarea dezvoltării psihosomatice a elevilor, menţionată la alin. (3), se efectuează
sub coordonarea Centrului judeţean/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă
educaţională.
„Art. 99 - înscrierea în clasa a IX-a din învăţământul liceal sau din învăţământul
profesional, respectiv în anul I din învăţământul postliceal, inclusiv învăţământul profesional şi
tehnic dual, se face în conformitate cu metodologiile aprobate prin ordin al ministrului educaţiei
naţionale.”
Art. 100. — Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor, dacă nu există
prevederi specifice de admitere în clasa respectivă.
Art. 101. — (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin
participarea la activităţile existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ.
(2) Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an şcolar
de către unitatea de învăţământ la care este înscris elevul.
Art. 102. — (1) Prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul
didactic, care consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.
(2) Motivarea absenţelor se face de către învăţătorul/ institutorul/profesorul pentru
învăţământul primar/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative.
(3) în cazul elevilor minori, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au obligaţia de a
prezenta personal învăţătorului/ institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/
profesorului diriginte actele justificative pentru absenţele copilului său.
(4) 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.
(5) 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.
(6) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor se prezintă în termen de 7 zile de
la reluarea activităţii elevului şi sunt păstrate de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru
învăţământul primar/profesorul diriginte, pe tot parcursul anului şcolar.
„(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (6) atrage declararea absenţelor ca
nemotivate."
(8) în cazul elevilor reprezentanţi, absenţele se motivează pe baza actelor justificative,
conform prevederilor statutului elevului.
Art. 103. — (1) La cererea scrisă a directorilor unităţilor de învăţământ cu program
sportiv suplimentar, a profesorilor-antrenori din unităţile de învăţământ cu program sportiv
integrat, a directorilor cluburilor sportive şcolare/asociaţiilor sportive şcolare sau a conducerilor
structurilor naţionale sportive, directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor
elevilor care participă la cantonamente şi la competiţii de nivel local, judeţean, regional, naţional
şi internaţional.
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(2) Directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă
la olimpiadele şi concursurile şcolare şi profesionale organizate la nivel local,
judeţean/interjudeţean, regional, naţional şi internaţional, la cererea scrisă a profesorilor
îndrumători/însoţitori.
„Art. 104 - Elevii din învăţământul preuniversitar, retraşi, se pot reînmatricula, la cerere,
de regulă la începutul anului şcolar, la acelaşi nivel/ciclu de învăţământ şi aceeaşi formă de
învăţământ, redobândind astfel calitatea de elev.”
Art. 105. — (1) Elevii aflaţi în situaţii speciale — cum ar fi naşterea unui copil, detenţie,
care au persoane în îngrijire şi altele asemenea — sunt sprijiniţi să finalizeze învăţământul
obligatoriu.
(2) Nerespectarea de către elevi a îndatoririlor şi obligaţiilor prevăzute la art. 14 din
Statutul elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr.
4.742/2016, se sancţionează în conformitate cu art. 16 alin. (4) lit. a—f din acelaşi statut.
CAPITOLUL II
Activitatea educativă extraşcolară
Art. 106. —Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ este concepută
ca mijloc de dezvoltare personală, ca modalitate de formare şi întărire a culturii organizaţionale a
unităţii de învăţământ şi ca mijloc de îmbunătăţire a motivaţiei, frecvenţei şi performanţei
şcolare, precum şi de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor.
Art. 107. — (1) Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ se
desfăşoară în afara orelor de curs.
(2) Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ se poate desfăşura fie în
incinta unităţii de învăţământ, 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. 108. — (1) Activităţile educative extraşcolare desfăşurate în unităţile de învăţământ
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/clase de
antepreşcolari/preşcolari/elevi, de către educator-puericultor /educatoare /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 părinţilor şi a asociaţiilor părinţilor, acolo unde acestea există, a tutorilor sau a
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
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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. 109. — 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. 110. — (1) Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul unităţii de
învăţământ este realizată, anual, de către coordonatorul pentru proiecte şi programe educative
şcolare şi extraşcolare.
(2) 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.
(3) Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul unităţii de
învăţământ este inclus în raportul anual privind calitatea educaţiei în respectiva unitate.
Art. 111. — Evaluarea activităţii educative extraşcolare derulate la nivelul unităţii de
învăţământ este parte a evaluării instituţionale a respectivei unităţi de învăţământ.
CAPITOLUL III
Evaluarea copiilor/elevilor
SECŢIUNEA 1
Evaluarea rezultatelor învăţării. Încheierea situaţiei şcolare
Art. 112. — Evaluarea are la bază identificarea nivelului la care se află elevul raportat la
competenţele specifice ale fiecărei discipline în scopul optimizării învăţării.
Art. 113. — (1) Conform legii, evaluările în sistemul de învăţământ românesc se
realizează la nivel de disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire.
(2) În sistemul de învăţământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competenţe, oferă
feedback real elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice şi stă la baza planurilor individuale de
învăţare.
„(3) Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj etc. nu poate fi folosit ca
mijloc de coerciţie, acesta reflectând strict rezultatele învăţării, conform prevederilor legale.”
Art. 114. — (1) Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează permanent, pe parcursul
anului şcolar.
(2) La sfârşitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socioemoţionale,
cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor faţă
de învăţare ale copilului, realizată pe parcursul întregului an şcolar, se finalizează prin
completarea unui raport, de către cadrul didactic responsabil, în baza unei metodologii aprobate
prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.
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Art. 115. — (1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârstă şi de
particularităţile psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educaţiei şi de specificul fiecărei
discipline. Acestea sunt:
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 comisiile metodice şi aprobate de director sau elaborate de
către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice/inspectoratele şcolare, elaborate în
conformitate cu legislaţia naţională.
(2) În învăţământul primar, la clasele I—IV, în cel secundar şi în cel postliceal, elevii vor
avea la fiecare disciplină/modul, cu excepţia celor preponderent practice, cel puţin o evaluare
prin lucrare scrisă pe semestru.
Art. 116. — Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip şi lucrările semestriale
scrise (teze) se elaborează pe baza cerinţelor didactico-metodologice stabilite de programele
şcolare, parte a Curriculumului naţional.
Art. 117. — (1) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin:
a) aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului — la nivelurile antepreşcolar,
preşcolar şi clasa pregătitoare;
b) calificative la clasele I—IV şi în învăţământul special care şcolarizează elevi cu
deficienţe grave, severe, profunde sau asociate;
c) note de la 1 la 10 în învăţământul secundar şi în învăţământul postliceal.
,,d) Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul
examenelor organizate la nivelul unităţii de învăţământ, conform prezentului regulament, se
acordă nota 1 sau, după caz, calificativul insuficient.”
(2) Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma:
„Calificativul/data” sau „Nota/data”, cu excepţia celor de la nivelurile antepreşcolar şi preşcolar,
care sunt trecute în caietul de observaţii şi ale celor de ia clasa pregătitoare, care se trec în
raportul anual de evaluare.
Art. 118. — (1) Pentru nivelurile antepreşcolar şi preşcolar, rezultatele evaluării se
comunică şi se discută cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali.
(2) Calificativele/Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor, se trec în
catalog şi în carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă.
(3) în învăţământul primar cu predare în limbile minorităţilor naţionale, calificativele se
pot comunica şi în limba de predare de către cadrul didactic.
(4) Numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de
studiu, exclusiv nota de la lucrarea scrisă semestrială (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 calificative/note este de două.
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(5) în cazul curriculumului organizat modular, numărul de note acordate semestrial
trebuie să fie corelat cu numărul de ore alocate fiecărui modul în planul de învăţământ, precum şi
cu structura modulului, de regulă, o notă la un număr de 25 de ore. Numărul minim de note
acordate elevului la un modul este de două.
(6) Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin un calificativ/o notă în plus
faţă de numărul de calificative/note prevăzute la alin. (4), ultimul calificativ/ultima notă fiind
acordat/ă, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului.
(7) Disciplinele la care se susţin lucrări scrise semestriale (teze), precum şi perioadele de
desfăşurare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării
ştiinţifice.
(8) Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special
destinată acestui scop şi se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în
unitatea de învăţământ până la sfârşitul anului şcolar.
Art. 119. — (1) La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, cadrele
didactice au obligaţia să încheie situaţia şcolară a elevilor, în condiţiile prezentului regulament.
(2) La sfârşitul fiecărui semestru, învăţătorul/institutorul/ profesorul pentru învăţământul
primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin care
sunt evaluate frecvenţa şi comportarea elevului, respectarea de către acesta a reglementărilor
adoptate de unitatea de învăţământ.
(3) La sfârşitul fiecărui semestru învăţătorul/institutorul/ profesorul pentru învăţământul
primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situaţiei
şcolare a fiecărui elev.
Art. 120. — (1) La fiecare disciplină de studiu media semestrială este calculată din
numărul de note prevăzut de prezentul regulament.
(2) La disciplinele de studiu la care nu se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza), media
semestrială se obţine prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg.
La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.
(3) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu
excepţia notei de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale exacte,
fără rotunjire.
(4) La disciplinele de studiu la care se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza), media
semestrială se calculează astfel: „media semestrială = (3M+T)/4”, unde „M” reprezintă media la
evaluarea periodică, iar„T” reprezintă nota obţinută la lucrarea scrisă semestrială (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, fără rotunjire. în cazul în care elevul a fost scutit
medical, pe un semestru, la disciplina educaţie fizică şi sport, calificativul/media de pe semestrul
în care elevul nu a fost scutit devine calificativul/media anuală.
(6) Nota lucrării scrise semestriale (teză) şi mediile semestriale şi anuale se consemnează
în catalog cu cerneală roşie.
(7) În cazul în care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvoltă ca o
unitate autonomă de instruire. Media unui modul se calculează din notele obţinute pe parcursul
desfăşurării modulului, conform prevederilor de la alin. (2). încheierea mediei unui modul care
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se termină pe parcursul anului se face în momentul finalizării acestuia, nefiind condiţionată de
sfârşitul semestrului. Aceasta este considerată şi media anuală a modulului.
(8) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor
anuale de la toate disciplinele/modulele şi de la purtare. Media generală, în cazul curriculumului
organizat pe module, se calculează similar mediei generale a unei discipline.
Art. 121. — (1) La clasele I—IV se stabilesc calificative semestriale şi anuale la fiecare
disciplină de studiu.
(2) Pentru aceste clase, calificativul semestrial pe disciplină/domeniu de studiu 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 poate opta pentru unul dintre cele două
calificative.
(3) Pentru aceste clase, calificativul anual la fiecare disciplină/domeniul de studiu este dat
de unul dintre calificativele semestriale stabilite de cadrul didactic în baza următoarelor criterii:
a) progresul sau regresul elevului;
b) raportul efort-performanţă realizată;
c) creşterea sau descreşterea motivaţiei elevului;
d) realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau de recuperare,
stabilite de cadrul didactic şi care au fost aduse la cunoştinţa părintelui, tutorelui sau
susţinătorului legal.
Art. 122. — (1) în învăţământul primar, calificativele semestriale şi anuale la fiecare
disciplină se consemnează în catalog de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru
învăţământul primar/profesorul de specialitate. Calificativele la purtare se consemnează în
catalog de către învăţători/institutori/ profesorii pentru învăţământul primar.
(2) În învăţământul secundar inferior şi secundar superior şi postliceal mediile
semestriale şi anuale pe disciplină/modul se consemnează în catalog de către cadrul didactic care
a predat disciplina/modulul. Mediile la purtare se consemnează în catalog de profesorii diriginţi
ai claselor.
Art. 123. — (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 calificative/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.”,
specificând totodată documentul medical, numărul şi data eliberării acestuia. Documentul
medical va fi ataşat la dosarul personal al elevului, aflat la secretariat.
(3) Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, nu sunt obligaţi să vină în echipament
sportiv la orele de educaţie fizică şi sport, dar trebuie să aibă încălţăminte adecvată pentru sălile
de sport. Absenţele la aceste ore se consemnează în catalog.
„ (4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical, în timpul orei de educaţie
fizică şi sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice care vor avea în vedere
recomandările medicale, de exemplu: arbitraj, cronometrare, măsurare, înregistrarea unor
elemente tehnice, ţinerea scorului etc.”
Art. 124. — Şcolarizarea elevilor sportivi nominalizaţi de federaţiile naţionale sportive
pentru centrele naţionale olimpice/de excelenţă se realizează în unităţi de învăţământ situate în
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apropierea acestor structuri sportive şi respectă dinamica selecţiei loturilor. Situaţia şcolară,
înregistrată în perioadele în care elevii se pregătesc în aceste centre, se transmite unităţilor de
învăţământ de care aceştia aparţin. în cazul în care şcolarizarea se realizează în unităţi de
învăţământ care nu pot asigura pregătirea elevilor la unele discipline de învăţământ, situaţia
şcolară a acestor elevi se poate încheia, la disciplinele respective, la unităţile de învăţământ de
care elevii aparţin, după întoarcerea acestora, conform prezentului regulament.
Art. 125. — (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.
(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.
(5) Elevilor aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (3) şi (4) li se vor asigura activităţi
educaţionale alternative în cadrul unităţii de învăţământ, stabilite prin hotărârea consiliului de
administraţie.
Art. 126. — (1) Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la
fiecare disciplină de studiu/modul cel puţin media anuală 5,00/calificativul „Suficient”, iar la
purtare, media anuală 6,00/calificativul „Suficient”.
(2) Elevii liceelor pedagogice, ai liceelor teologice şi ai liceelor militare care obţin la
purtare media anuală mai mică de 8,00 nu mai pot continua studiile la aceste profiluri. Aceşti
elevi sunt obligaţi să se transfere, pentru anul şcolar următor, la alte profiluri/licee cu respectarea
legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare a unităţilor în cauză.
Art. 127. — (1) Elevii din clasele cu profil artistic sau sportiv, care nu au media de cel
puţin 6 la disciplina principală de specialitate, sunt declaraţi necorespunzători pentru aceste
profiluri/specializări.
(2) Prin excepţie de la alin. (1) elevii de la clasele cu specializările muzică şi coregrafie
sunt declaraţi necorespunzători pentru specializarea respectivă şi dacă nu obţin minimum 6,00 la
examenul de sfârşit de an şcolar.
(3) Elevii menţionaţi la alin. (1) şi (2) sunt obligaţi să se transfere, pentru anul şcolar
următor, la alte profiluri/specializări, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor de
organizare şi funcţionare a unităţilor în cauză.
Art. 128. — 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 şi nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut
într-un semestru la disciplinele/modulele respective;
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, culturalartistice şi sportive, interne şi internaţionale, cantonamente şi pregătire specializată;
c) au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de minister;
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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. 129. — (1) Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi încheie situaţia şcolară în
primele patru săptămâni de la revenirea la şcoală.
(2) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor prevăzuţi la alin. (1) se face pe baza
calificativelor/notelor consemnate în rubrica semestrului I, datate la momentul evaluării.
,,(3) încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al doilea, a celor declaraţi
amânaţi pe semestrul I care nu şi-au încheiat situaţia şcolară conform prevederilor alin.(1) şi (2)
sau a celor declaraţi amânaţi pe semestrul I care nu şi-au încheiat situaţia şcolară conform
prevederilor alin.(1) şi (2) sau a celor amânaţi anual se face înaintea sesiunii de corigenţe, într-o
perioadă stabilită de consiliul de administraţie. Elevii amânaţi, care nu promovează la una sau
două discipline/module de studiu în sesiunea de examene de încheiere a situaţiei şcolare a
elevilor amânaţi, se pot prezenta la sesiunea de examene de corigenţe. Elevii declaraţi amânaţi
anual din clasa pregătitoare, respectiv din clasa I care nu se prezintă în sesiunile de examinare
sunt reînscrişi în clasa pentru care nu s-a încheiat situaţia şcolară."
Art. 130. — (1) Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin calificative „Insuficient”/medii
anuale sub 5,00 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) în cazul în care curriculumul este organizat modular, sunt declaraţi corigenţi:
a) elevii care obţin medii sub 5,00 la modulele ce se finalizează pe parcursul anului
şcolar, indiferent de numărul modulelor nepromovate;
b) elevii care obţin medii sub 5,00 la cel mult două module care se finalizează la sfârşitul
anului şcolar, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei
şcolare, la cel mult două module.
(3) Pentru elevii corigenţi se organizează anual o singură sesiune de examene de
corigenţă, într-o perioadă stabilită de minister.
(4) Pentru elevii corigenţi menţionaţi la alin. (2) lit. a) se organizează şi o sesiune specială
de examene de corigenţă, în ultima săptămână a anului şcolar. Media fiecărui modul, obţinută în
cadrul sesiunii speciale de corigenţă, este şi media anuală a modulului.
Art. 131. — (1) Sunt declaraţi repetenţi:
a) elevii care au obţinut calificativul „Insuficienf/medii anuale sub 5,00 la mai mult de
două discipline de învăţământ/module care se finalizează la sfârşitul anului şcolar. Prevederile se
aplică şi elevilor care nu au promovat, la mai mult de două module, la examenele de corigenţă în
sesiunea specială, organizată în conformitate cu art. 130 alin. (4);
b) elevii care au obţinut la purtare calificativul anual „Insuficient’Vmedia anuală mai
mică de 6,00;
c) elevii corigenţi care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigenţă sau la sesiunea
specială prevăzută la art. 130 alin. (4) sau care nu promovează examenul la toate
disciplinele/modulele la care se află în situaţie de corigenţă;
d) elevii amânaţi care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare la cel
puţin o disciplină/un modul;
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e) elevii exmatriculaţi, cu drept de reînscriere; acestora li se înscrie în documentele
şcolare „Repetent prin exmatriculare, cu drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ sau
în altă unitate de învăţământ”, respectiv „fără drept de înscriere în nicio unitate de învăţământ
pentru o perioadă de 3 ani”.
(2) La sfârşitul clasei pregătitoare şi al clasei I elevii nu pot fi lăsaţi repetenţi. Elevii care,
pe parcursul clasei, au manifestat dificultăţi de învăţare, menţionate în raportul de evaluare
pentru clasa pregătitoare şi evaluările finale pentru clasa I, privind dezvoltarea fizică,
socioemoţională, cognitivă, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi
atitudinilor faţă de învăţare rămân în colectivele în care au învăţat şi intră, pe parcursul anului
şcolar următor, într-un program de remediere/ recuperare şcolară, realizat de
învăţător/institutor/profesor pentru învăţământul primar, împreună cu un specialist de la centrul
judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi
Asistenţă Educaţională.
Art. 132. — (1) Elevii declaraţi repetenţi se pot înscrie în anul şcolar următor în clasa pe
care o repetă, la aceeaşi unitate de învăţământ, inclusiv cu depăşirea numărului maxim de elevi la
clasă prevăzut de lege, sau se pot transfera la altă unitate de învăţământ.
(2) Pentru elevii din învăţământul secundar superior şi din învăţământul postliceal
declaraţi repetenţi la sfârşitul primului an de studii, reînscrierea se poate face şi peste cifra de
şcolarizare aprobată.
(3) în ciclul superior al liceului şi în învăţământul postliceal cu frecvenţă, elevii se pot
afla în situaţia de repetenţie de cel mult două ori. Anul de studiu se poate repeta o singură dată.
(4) Continuarea studiilor de către elevii din ciclul superior al liceului sau din
învăţământul postliceal care repetă a doua oară un an şcolar sau care se află în stare de repetenţie
pentru a treia oară se poate realiza în învăţământul cu frecvenţă redusă.
Art. 133. — (1) După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o
singură disciplină de învăţământ/un singur modul 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. 134. — (1) Pentru elevii declaraţi corigenţi sau amânaţi anual, examinarea se face
din toată materia studiată în anul şcolar, conform programei şcolare.
(2) Pentru elevii amânaţi pentru un semestru, examinarea în vederea încheierii situaţiei se
face numai din materia acelui semestru.
(3) Pentru elevii care susţin examene de diferenţă, examinarea se face din toată materia
studiată în anul şcolar respectiv sau dintr-o parte a acesteia, în funcţie de situaţie.
(4) Disciplinele/Modulele la care se dau examene de diferenţă sunt cele prevăzute în
trunchiul comun şi în curriculumul diferenţiat al specializării/calificării profesionale a clasei la
care se face transferul şi care nu au fost studiate de candidat. Se susţine examen separat pentru
fiecare clasă/an de studiu. Notele obţinute la examenele de diferenţă din curriculumul diferenţiat
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se consemnează în registrul matricol, fără a fi luate în calcul pentru media anuală a elevului
pentru fiecare an de studiu încheiat.
(5) În situaţia transferării elevului după semestrul I, secretarul şcolii înscrie în catalogul
clasei la care se transferă candidatul numai mediile din primul semestru de la disciplinele pe care
elevul le studiază la specializarea/calificarea la care s-a transferat. Notele obţinute la examenele
de diferenţe susţinute la disciplinele/modulele prevăzute în trunchiul comun şi în curriculumul
diferenţiat al specializării/calificării profesionale a clasei la care se transferă şi care nu au fost
studiate de candidat anterior transferului reprezintă mediile pe semestrul I la
disciplinele/modulele respective.
(6) Nu se susţin examene de diferenţă pentru disciplinele din curricujum la decizia şcolii.
(7) În cazul elevilor transferaţi, aceştia preiau disciplinele opţionale ale clasei în care se
transferă. în situaţia transferului elevului la începutul semestrului al ll-lea sau în cursul acestuia,
mediile semestriale obţinute la disciplinele opţionale ale clasei, la sfârşitul semestrului al ll-lea,
devin medii anuale pentru disciplina respectivă.
(8) În cazul transferului pe parcursul anului şcolar, părintele, tutorele sau susţinătorul
legal al elevului/elevul major îşi asumă în scris responsabilitatea însuşirii de către elev a
conţinutului programei şcolare parcurse până în momentul transferului, la disciplinele opţionale
din unitatea de învăţământ primitoare.
(9) În situaţia menţionată la alin. (7), în foaia matricolă vor fi trecute atât disciplinele
opţionale pe care le-a parcurs elevul la unitatea de învăţământ de la care se transferă, la care are
situaţia şcolară încheiată pe primul semestru, cât şi cele ale clasei din unitatea de învăţământ la
care se transferă. în acest caz, media semestrială la fiecare din aceste discipline opţionale devine
medie anuală.
(10) În cazul transferului elevilor corigenţi la cel mult două discipline/module, cu
schimbarea profilului/specializării/calificării profesionale, şi care nu vor mai studia la unitatea de
învăţământ primitoare disciplinele/modulele respective, se vor susţine doar examenele de
diferenţă. Prevederea se aplică şi în cazul elevilor declaraţi amânaţi.
Art. 135. — „(1) Obligaţia de a frecventa învăţământul obligatoriu la forma cu frecvenţă,
încetează la vârsta de 18 ani. Persoanele care nu au finalizat învăţământul obligatoriu până la
această vârstă şi care au depăşit cu mai mult de trei ani vârsta clasei îşi pot continua studiile, la
cerere şi la forma de învăţământ cu frecvenţă, cursuri serale sau la forma cu frecvenţă redusă.
(2) Persoanele care au depăşit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi
înscrise şi care nu au absolvit învăţământul primar până la vârsta de 14 ani, precum şi persoanele
care au depăşit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise şi care nu şi-au
finalizat învăţământul secundar inferior, gimnazial pot continua studiile, la solicitarea acestora, şi
în programul „A doua şansă", conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei
naţionale.”
Art. 136. „(1) Elevii care, indiferent de cetăţenie sau 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
inspectoratele şcolare judeţene, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, 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 cetăţenie sau statut, alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca
audient se face, prin decizie, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii
consiliului de administraţie luate în baza analizării raportului întocmit de 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 şi 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. Unitatea de învăţământ
transmite dosarul către inspectoratul şcolar, în termen de cel mult 5 zile de la înscrierea elevului
ca audient. Dosarul este transmis, în maximum 5 zile de la înregistrare, de către inspectoratul
şcolar, către compartimentul de specialitate din minister, numai în cazul echivalării claselor a Xla şi a Xll-a, pentru recunoaşterea şi echivalarea celorlalte clase aplicându-se normele legale în
vigoare. Ministerul Educaţiei Naţionale emite documentul de echivalare în termen de 30 de zile
de la primirea dosarului.
(8) În cazul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali nu au depus dosarul în termen de
30 de zile de la înscrierea elevului ca audient, acesta va fi înscris în clasa următoare ultimei clase
absolvite în România sau în clasa stabilită de comisia prevăzută la alin. (4).
(9) În termen de maximum 15 zile de la primirea avizului favorabil din partea
inspectoratelor şcolare judeţene, Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv al
ministerului privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor, elevul audient este înscris în catalogul
clasei şi i se transferă din catalogul provizoriu toate menţiunile cu privire la activitatea
desfăşurată — note, absenţe etc.
(10) În situaţia în care studiile făcute în străinătate sau la organizaţii furnizoare de
educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor
sisteme educaţionale din alte ţări nu au fost echivalate sau au fost echivalate parţial de către
inspectoratele şcolare judeţene, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv de către
minister, iar între ultima clasă echivalată şi clasa în care este înscris elevul ca audient există una
sau mai multe clase ce nu au fost parcurse/promovate/echivalate, comisia prevăzută la alin. (4)
solicită inspectoratului şcolar, în scris, în termen de maximum 30 de zile, examinarea elevului în
vederea încheierii situaţiei şcolare pentru anii neechivalaţi sau care nu au fost parcurşţori
promovaţi.
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(11) în contextul prevăzut la alin. (10) inspectoratul şcolar constituie o comisie de
evaluare formată din cadre didactice şi cel puţin un inspector şcolar/profesor metodist, care
evaluează elevul, în termen de cel mult 20 de zile, pe baza programelor şcolare în vigoare, la
toate disciplinele/modulele din planul-cadru de învăţământ, pentru clasele neechivalate sau care
nu au fost parcurse ori promovate. După promovarea tuturor examenelor, elevul este înscris în
clasa următoare ultimei clase promovate, fie prin recunoaştere şi echivalare, fie prin promovarea
examenelor prevăzute la alin. (10). Modul de desfăşurare şi rezultatele evaluării vor fi trecute
într-un proces-verbal care se păstrează în unitatea de învăţământ în care elevul urmează să
frecventeze cursurile. Această procedură se aplică şi în cazul persoanelor, indiferent de cetăţenie
sau statut, care solicită continuarea studiilor şi înscrierea în sistemul românesc, fără a prezenta
documente care să ateste studiile efectuate în străinătate sau la organizaţii furnizoare de educaţie
care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme
educaţionale din alte ţări, care nu sunt înscrise în Registrul special al Agenţiei Române pentru
Asigurarea Calităţii în învăţământul Preuniversitar.
(12) Elevul este examinat în vederea completării foii matricole cu notele aferente fiecărei
discipline din fiecare an de studiu neechivalat, în ordine inversă, începând cu ultimul an de
studiu. Dacă elevul nu promovează examenele prevăzute la alin. (10) la 3 sau mai multe
discipline/module, acesta este evaluat, după caz, pentru o clasă inferioară. Dacă elevul nu
promovează examenul de diferenţă la cel mult două discipline, acesta este examinat pentru
clasele inferioare, apoi sunt afişate rezultatele evaluării. Dacă părintele, tutorele sau susţinătorul
legal, respectiv elevul major solicită reexaminarea în termen de 24 de ore de la afişarea
rezultatelor primei examinări, se aprobă reexaminarea. în cazul în care nu promovează nici în
urma reexaminării, elevul este înscris în prima clasă inferioară pentru care a promovat examenele
la toate disciplinele.
(13) Pentru persoanele care nu cunosc limba română, înscrierea şi participarea la cursul
de iniţiere în limba română se face conform reglementărilor aprobate prin ordin al ministrului
educaţiei naţionale. Pentru persoanele care solicită sau beneficiază de o forma de protecţie
internaţională, înscrierea în învăţământul românesc, la oricare din formele de învăţământ se poate
face, în cazul elevilor majori, La solicitarea acestor persoane sau, în cazul elevilor minori, la
solicitarea părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. înscrierea în învăţământul românesc se
poate face, în condiţiile participării la cursul de iniţiere în limba română şi, după caz, fie după
primirea avizului privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor de către instituţiile abilitate, fie,
după parcurgerea procedurilor prevăzute la alin. (10), (11) şi (12). Persoanele care solicită sau
beneficiază de o formă de protecţie internaţională pot opta pentru continuarea studiilor inclusiv
în cadrul programului „A doua şansă", conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului
educaţiei naţionale, simultan cu participarea la cursul de iniţiere în limba română.”
(14) Copiilor lucrătorilor migranţi li se aplică prevederile legale în vigoare privind
accesul la învăţământul obligatoriu din România.
(15) Elevilor străini care doresc să urmeze studiile în învăţământul românesc li se aplică
prevederile elaborate de minister privind şcolarizarea elevilor străini în învăţământul
preuniversitar din România.
Art. 137. — (1) Elevilor dintr-o unitate de învăţământ de stat, particular sau confesional
din România, care urmează să continue studiile în alte ţări pentru o perioadă determinată de timp,

Inspectoratul Școlar al Municipiului București
Școala Gimnazială „ Vasile Alecsandri ’’
Str.Știrbei Voda , nr.32-34
București, sector 1 tel/fax0213138287

li se rezervă locul în unitatea de învăţământ de unde pleacă, la solicitarea scrisă a părintelui,
tutorelui sau susţinătorului legal.
(2) În cazul în care o persoană, indiferent de cetăţenie sau statut, solicită înscrierea în
sistemul de învăţământ românesc după începerea cursurilor noului an şcolar, se aplică procedura
referitoare la recunoaştere şi echivalare şi, după caz, cea prevăzută la articolele precedente, dacă
nu i se poate echivala anul şcolar parcurs în străinătate.
Art. 138. — (1) Consiliile profesorale din unităţile de învăţământ de stat, particular sau
confesional validează situaţia şcolară a elevilor, pe clase, în şedinţa de încheiere a cursurilor
semestriale/anuale, iar secretarul consiliului consemnează în procesul-verbal numărul elevilor
promovaţi, numărul şi numele elevilor corigenţi, repetenţi, amânaţi, exmatriculaţi, precum şi
numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00, respectiv 8,00 pentru profilul pedagogic şi
unităţile de învăţământ teologic şi militar/calificative mai puţin de „Bine”.
(2) Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică în scris
părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali sau, după caz, elevilor majori, de către
învăţător/institutor/ profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, în cel mult 10
zile de la încheierea cursurilor fiecărui semestru/an şcolar.
(3) Pentru elevii amânaţi sau corigenţi, învăţătorul/ institutorul/profesorul pentru
învăţământul primar/profesorul diriginte comunică în scris părinţilor, tutorelui sau susţinătorului
legal programul de desfăşurare a examenelor de corigenţă şi perioada de încheiere a situaţiei
şcolare.
(4) Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau
al elevului/absolventului major, documentele elevului, cu excepţia situaţiei prevăzute de Legea
nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

SECŢIUNEA a 2-a
Examenele organizate la nivelul unităţilor de învăţământ
Art. 139. — (1) Examenele organizate de unităţile de învăţământ sunt:
a) examen de corigenţă;
b) examen de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii declaraţi amânaţi;
c) examen de diferenţe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învăţământ este
condiţionată de promovarea unor astfel de examene;
d) examinări/testări organizate în vederea înscrierii elevilor în clasa pregătitoare/,
respectiv în clasa a V-a.
„(2) Organizarea, în unităţile de învăţământ, a examenelor de admitere în învăţământul
liceal sau profesional, inclusiv învăţământ profesional şi tehnic dual, precum şi a examenelor şi
evaluărilor naţionale se face conform metodologiilor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei
naţionale.”
(3) Se interzice organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în prima clasă a
învăţământului primar. Examinarea de specialitate, în acest caz, se va face numai în situaţia în
care părintele, tutorele sau susţinătorul legal decide înscrierea copilului în clasa pregătitoare
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înainte de vârsta stabilită prin lege şi se realizează de către Centrul judeţean de resurse şi
asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională.
(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (3) unităţile de învăţământ cu predare în limbile
minorităţilor naţionale, care pot organiza testări ale nivelului cunoaşterii limbii de predare, în
cazul în care numărul candidaţilor la înscrierea în clasa pregătitoare depăşeşte numărul de locuri,
în baza metodologiei de înscriere în învăţământul primar aprobate prin ordin al ministrului
educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.
(5) Organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în clasa pregătitoare este
permisă pentru unităţile de învăţământ cu profil artistic şi cu profil sportiv, în vederea testării
aptitudinilor specifice, în baza metodologiei de înscriere în învăţământul primar, aprobată prin
ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.
(6) Organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în clasa a V-a este permisă
în următoarele situaţii:
a) pentru unităţile de învăţământ care nu au clase de învăţământ primar, iar numărul
cererilor de înscriere în clasa a V-a depăşeşte numărul locurilor oferite;
b) pentru unităţile de învăţământ cu profil artistic şi cu profil sportiv, în vederea testării
aptitudinilor specifice;
c) pentru unităţile de învăţământ care urmăresc formarea unor clase cu predare în regim
intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională, în vederea verificării nivelului de cunoaştere a
limbii respective.
(7) Elevii care, anterior înscrierii în clasa a V-a, la clasele cu predare în regim intensiv a
unei limbi de circulaţie internaţională au susţinut examene de competenţă lingvistică într-o limbă
de circulaţie internaţională şi au obţinut o diplomă nivel A1 sau nivel superior sunt admişi fără a
mai susţine proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă, numai dacă numărul
total al elevilor care optează pentru acest tip de clase este mai mic sau egal cu numărul de locuri
aprobat pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională, în
cazul în care numărul total al elevilor care optează pentru clasele cu predare în regim intensiv a
unei limbi de circulaţie internaţională este mai mare decât numărul de locuri aprobat pentru acest
tip de clase, toţi elevii susţin examenul pentru evaluarea nivelului de cunoştinţe a limbii
respective.
Art. 140. — Desfăşurarea examenelor de diferenţă are loc, de regulă, în perioada
vacanţelor şcolare.
Art. 141. — La examenele de diferenţă pentru elevii care solicită transferul de la o unitate
de învăţământ la alta nu se acordă reexaminare.
Art. 142. — (1) Pentru desfăşurarea examenelor există trei tipuri de probe: scrise, orale şi
practice, după caz. La toate examenele se susţin, de regulă, două din cele trei probe — proba
scrisă şi proba orală.
(2) Pentru disciplinele/modulele de studiu la care, datorită profilului sau/şi
specializării/calificării profesionale, este necesară şi proba practică, modalităţile de susţinere a
acesteia, precum 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/modulele care au, preponderent, astfel de
activităţi.
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(4) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte, prin decizie, în baza hotărârii consiliului
de administraţie, componenţa comisiilor şi datele de desfăşurare a examenelor. Comisia de
corigenţe are în componenţă un preşedinte şi câte două cadre didactice examinatoare pentru
fiecare comisie pe disciplină. Comisia este responsabilă de realizarea subiectelor.
(5) La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeaşi
specialitate sau, după caz, specialităţi înrudite/din aceeaşi arie curriculară.
(6) Pentru examinarea elevilor corigenţi, unul dintre cadrele didactice este cel care a
predat elevului disciplina/modulul de învăţământ în timpul anului şcolar. în mod excepţional, în
situaţia în care între elev şi profesor există un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluării, în
comisia de examen este numit un alt cadru didactic de aceeaşi specialitate sau, după caz, de
specialităţi înrudite din aceeaşi arie curriculară.
Art. 143. — (1) Proba scrisă a examenelor are o durată de 45 de minute pentru
învăţământul primar şi de 90 de minute pentru învăţământul secundar şi postliceal, din momentul
transcrierii subiectelor pe tablă sau al primirii, de către elev, a foii cu subiecte. Proba scrisă
conţine două variante de subiecte, dintre care elevul tratează o singură variantă, la alegere.
(2) Proba orală a examenelor se desfăşoară prin dialog cadru didactic-elev, pe baza
biletelor de examen. Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât numărul
elevilor care susţin examenul la disciplina/modulul respectivă/respectiv. Fiecare bilet conţine
două subiecte. Elevul poate schimba biletul de examen cel mult o dată.
(3) Fiecare cadru didactic examinator acordă elevului câte o notă la fiecare probă
susţinută de acesta. Notele de la probele orale sau practice sunt întregi. Notele de la probele
scrise pot fi şi fracţionare. Media aritmetică a notelor acordate la cele două sau trei probe,
rotunjită la nota întreagă cea mai apropiată, reprezintă nota finală la examenul de corigenţă,
fracţiunile de 50 de sutimi rotunjindu-se în favoarea elevului.
(4) Media obţinută de elev la examenul de corigenţă este media aritmetică, calculată cu
două zecimale, fără rotunjire, 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 de examen.
(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.
Art. 144. — (1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina/modulul de examen,
dacă obţine cel puţin calificativul „Suficient’Vmedia 5,00.
(2) Sunt declaraţi promovaţi anual elevii care obţin, la fiecare disciplină/modul la care
susţin examenul de corigenţă, cel puţin calificativul „Suficient”/media 5,00.
(3) Media obţinută la examenul de corigenţă, la cel de încheiere a situaţiei şcolare pentru
elevii amânaţi pentru un an şi la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină studiată
timp de un an şcolar 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.
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Art. 145. — (1) Elevii corigenţi sau amânaţi, care nu se pot prezenta la examene din
motive temeinice, dovedite cu acte, depuse în cel mult 7 zile lucrătoare de la data examenului,
sunt examinaţi la o dată ulterioară, stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai târziu de
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. 146. — (1) Rezultatele obţinute la examenele de încheiere a situaţiei şcolare, la
examenele pentru elevii amânaţi şi la examenele de corigenţă, inclusiv la cele de reexaminare, se
consemnează în catalogul de examen de către cadrele didactice examinatoare şi se trec în
catalogul clasei de către secretarul-şef/secretarul unităţii de învăţământ, în termen de maximum 5
zile de la afişarea rezultatelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar, cu
excepţia situaţiilor prevăzute la art. 145 alin. (2), când rezultatele se consemnează în catalogul
clasei în termen de cinci zile de la afişare.
(2) Rezultatele obţinute de elevi la examenele de diferenţă se consemnează în catalogul
de examen, de către cadrele didactice examinatoare, iar în registrul matricol şi în catalogul clasei
de către secretarul-şef/secretarul unităţii de învăţământ.
(3) În catalogul de examen se consemnează calificativele/notele acordate la fiecare probă,
nota finală acordată de fiecare cadru didactic 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 de examen predă secretarului unităţii de învăţământ toate
documentele specifice acestor examene: cataloagele de examen, lucrările scrise şi însemnările
elevilor la proba orală/practică. Aceste documente se predau imediat după finalizarea
examenelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar, cu excepţia situaţiilor
prevăzute la art. 145 alin. (2).
(5) Lucrările scrise şi foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului se
păstrează în arhiva unităţii de învăţământ timp de un an.
(6) Rezultatul la examenele de corigenţă şi la examenele de încheiere a situaţiei pentru
elevii amânaţi, precum şi situaţia şcolară anuală a elevilor se afişează, la loc vizibil, a doua zi
după încheierea sesiunii de examen şi se consemnează în procesul-verbal al primei şedinţe a
consiliului profesoral.
Art. 147. — După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situaţiei de corigenţă sau
de reexaminare, învăţătorul/ institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul
diriginte consemnează în catalog situaţia şcolară a elevilor care au participat la aceste examene.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București
Școala Gimnazială „ Vasile Alecsandri ’’
Str.Știrbei Voda , nr.32-34
București, sector 1 tel/fax0213138287

CAPITOLUL IV
Transferul copiilor şi elevilor
Art. 148. — Copiii şi elevii au dreptul să se transfere de la o formaţiune de studiu la alta,
de la o unitate de învăţământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o
specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu
prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de
învăţământ la care se face transferul.
Art. 149. — Transferul copiilor şi elevilor se face cu aprobarea consiliului de
administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul şi cu avizul consultativ al
consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă.
Art. 150. — „(1) în învăţământul antepreşcolar/preşcolar, primar, gimnazial, învăţământul
profesional, liceal, postliceal precum şi în învăţământul profesional şi tehnic dual elevii se pot
transfera de La o grupă/formaţiune de studiu la alta, în aceeaşi unitate de învăţământ sau de la o
unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor maxime de antepreşcolari/preşcolari/elevi la
grupă/formaţiune de studiu.”
(2) În situaţii excepţionale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor
maxime de antepreşcolari/preşcolari/elevi la grupă/formaţiune de studiu, inspectoratul şcolar
poate aproba depăşirea efectivului maxim, în scop ul efectuării transferului
Art. 151. — „(1) în învăţământul profesional, liceal sau postliceal, inclusiv în
învăţământul profesional şi tehnic dual, aprobarea transferurilor la care se schimbă filiera,
domeniul de pregătire, specializarea/calificarea profesională este condiţionată de promovarea
examenelor de diferenţă.”
(2) Disciplinele/Modulele la care se susţin examene de diferenţă se stabilesc prin
compararea celor două planuri-cadru. Modalităţile de susţinere a acestor diferenţe se stabilesc de
către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi la propunerea membrilor catedrei.
Art. 152. — „(1) Elevii din învăţământul liceal, din învăţământul profesional şi din
învăţământul postliceal se pot transfera, păstrând forma de învăţământ, cu respectarea
următoarelor condiţii:
a)
în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după
primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la
specializarea la care se solicită transferul; în situaţii medicale deosebite, pe baza avizului
comisiei medicale judeţene/a municipiului Bucureşti, acolo unde există, sau a documentelor
medicale justificative şi în situaţiile excepţionale prevăzute la art. 155 alin. 4, elevii din clasa a
IX-a a învăţământului liceal pot fi transferaţi şi în cursul primului semestru sau înainte de
începerea acestuia, cu respectarea condiţiei de medie, menţionate anterior. în situaţii medicale
excepţionale, ISJ/ISMB, cu avizul MEN, poate aproba realizarea transferului şi fără respectarea
condiţiei de medie;
b)
în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasele X XII/XIII se pot transfera, de
regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa
la care se solicită transferul;
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c)
în cadrul învăţământului profesional cu durata de trei ani, elevii de la clasa a IX-a
se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu
media ultimului admis la calificarea profesională la care se solicită transferul; în situaţii medicale
deosebite, elevii din clasa a IX-a a învăţământului profesional cu durata de trei ani pot fi
transferaţi şi în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, pe baza avizului
comisiei medicale judeţene/a municipiului Bucureşti, cu respectarea condiţiei de medie,
menţionate anterior;
d)
în cadrul învăţământului profesional cu durata de trei ani, elevii din clasele a X-a
şi a Xi-a se pot transfera, de regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media
ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul. Excepţiile de la această prevedere se
aprobă de către consiliul de administraţie;
e)
elevii din clasele a IX-a, a X-a şi a Xl-a din învăţământul liceal se pot transfera în
aceeaşi clasă în învăţământul profesional cu durata de trei ani după susţinerea examenelor de
diferenţă, în limita efectivului de 30 de elevi la clasă şi în baza criteriilor prevăzute de
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ la care se solicită transferul;
f)
elevii care au finalizat clasa a IX-a a învăţământului profesional cu durata de trei
ani se pot transfera doar în clasa a IX-a a învăţământului liceal, cu respectarea mediei de
admitere la profilul şi specializarea la care solicită transferul. Elevii din clasele a X-a şi a Xl-a
din învăţământul profesional cu durata de trei ani se pot transfera în clasa a X-a din învăţământul
liceal, cu respectarea condiţiei de medie a clasei la care solicită transferul şi după promovarea
examenelor de diferenţă;
g)
elevii din clasele terminale ale învăţământului liceal se pot transfera de la
învăţământul cu frecvenţă, cursuri de zi la învăţământul cu frecvenţă cursuri serale, în anul
terminal, după absolvirea semestrului I şi după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de
diferenţă.
(2) Prevederile lit. c), d), e) şi f) de la alin. 1 se aplică şi în cazul învăţământului
profesional şi tehnic dual.”
Art. 153. — Elevii din învăţământul liceal, din învăţământul profesional şi din
învăţământul postliceal se pot transfera de la o formă de învăţământ la alta astfel:
a) elevii de la învăţământul cu frecvenţă redusă se pot transfera la forma de învăţământ cu
frecvenţă, după susţinerea şi promovarea examenelor de diferenţă, dacă au media anuală cel
puţin 7,00 la fiecare disciplină/modul de studiu, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă şi
potrivit criteriilor prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
transferul se face, de regulă în aceeaşi clasă, cu excepţia elevilor din clasa terminală de la
învăţământul cu frecvenţă redusă, pentru care durata studiilor este mai mare cu un an, care se pot
transfera în clasa terminală din învăţământul cu frecvenţă;
b) elevii de la învăţământul cu frecvenţă se pot transfera la forma de învăţământ cu
frecvenţă redusă, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă;
,,c) elevii din clasele terminale ale învăţământului liceal se pot transfera de la
învăţământul cu frecvenţă la învăţământul cu frecvenţă redusă, în anul terminal, după absolvirea
semestrului I şi după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de diferenţă. Elevii din
învăţământul profesional şi tehnic dual se pot transfera în învăţământul care nu are
caracteristicile acestei forme de organizare, după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de
diferenţă, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă şi potrivit criteriilor prevăzute în
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regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; elevii din învăţământul liceal,
profesional şi postliceal se pot transfera în învăţământul profesional şi tehnic dual, după
susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de diferenţă, cu respectarea prevederilor legale privind
efectivele de elevi la clasă.”
Art. 154. — (1) Transferul elevilor de la o formaţiune de studiu cu predarea unei limbi de
circulaţie internaţională în regim normal la o formaţiune de studiu cu predare intensivă, respectiv
bilingvă, a unei limbi de circulaţie internaţională se realizează astfel:
a) la nivel gimnazial, începând cu clasa a V-a, elevii care se pot transfera de la o unitate
de învăţământ la alta, de la o formaţiune de studiu cu predarea unei limbi de circulaţie
internaţională în regim normal la o formaţiune de studiu cu predare intensivă a unei limbi de
circulaţie internaţională vor susţine un test de aptitudini şi cunoştinţe la limba modernă;
b) testul de aptitudini şi cunoştinţe va fi elaborat la nivelul unităţii de învăţământ în care
elevul se transferă, de către o comisie desemnată în acest sens de directorul unităţii de
învăţământ;
c) la nivel liceal, începând cu clasa a IX-a, elevii care se transferă la clasele cu predare
intensivă, respectiv bilingvă a unei limbi de circulaţie internaţională vor susţine examene de
diferenţă (după caz) şi un test de verificare a competenţelor lingvistice în unitatea de învăţământ
la care se transferă.
(2) Subiectele aferente testelor/probelor vor fi elaborate la nivelul unităţii de învăţământ
de către o comisie desemnată în acest sens de directorul unităţii de învăţământ.
(3) Elevii din secţiile bilingve francofone care solicită schimbarea disciplinei
nonlingvistice vor susţine examen de diferenţă în vacanţa intersemestrială.
Art. 155. — (1) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, profilul şi/sau
specializarea se efectuează, de regulă, în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară. Prin
excepţie, transferurile de la nivelurile antepreşcolar şi preşcolar se pot face oricând în timpul
anului şcolar, ţinând cont de interesul superior al copilului.
(2) Transferurile în care se schimbă forma de învăţământ se efectuează în următoarele
perioade:
,,a) de la învăţământul cu frecvenţă la cel cu frecvenţă redusă, de regulă în perioada
intersemestrială sau a vacanţei de vară; în aceleaşi perioade se efectuează şi transferul la/de la
învăţământul profesional şi tehnic dual şi de la/la învăţământul profesional şi tehnic dual la
învăţământul liceal tehnologic. Transferurile în cursul anului şcolar se pot aproba în mod
excepţional în cazurile precizate la Art. 155 alin. (4)
b) de la învăţământul cu frecvenţă redusă la cel cu frecvenţă, numai în perioada vacanţei
de vară.
„(3) Transferurile in care se păstrează forma de învăţământ, cu schimbarea profilului
şi/sau specializării se efectuează, de regulă, în perioada vacanţei de vara, conform hotărârii
consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul."
(4) Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional, cu
respectarea prevederilor prezentului regulament, în următoarele situaţii:
a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al
municipiului Bucureşti;
b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale
efectuate de direcţia de sănătate publică;
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c) de la clasele de învăţământ liceal la clasele de învăţământ profesional;
d) la/de la învăţământul de artă, sportiv şi militar;
e) de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de
predare bilingv la celelalte clase;
f) în alte situaţii excepţionale, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului
şcolar.
Art. 156. — Gemenii, tripleţii se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau
invers, la cererea părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau la cererea elevilor dacă aceştia
sunt majori, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.
Art. 157. — „(1) în mod excepţional, elevii din unităţile de învăţământ liceal şi postliceal
din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională declaraţi
„Inapt"/„Necorespunzător" pentru cariera militară, cei care comit abateri grave sau cei care nu
doresc să mai urmeze cursurile respectivelor unităţi de învăţământ se transferă în unităţi de
învăţământ din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale, în timpul anului şcolar. Transferul se
efectuează cu respectarea prevederilor prezentului regulament precum şi a reglementărilor
specifice ministerelor de care aparţin unităţile de învăţământ unde este înmatriculat elevul.”
(2) Copiii personalului în activitate, decedat, rănit, sau încadrat în grad de invaliditate
conform legii, din următoarele categorii: cadre militare, militari angajaţi pe bază de contract,
funcţionari publici cu statut special, in timpul sau din cauza serviciului militar, personal civil, se
pot transfera la cerere, din unităţile de învăţământ liceal sau postliceal din reţeaua Ministerului
Educaţiei Naţionale în unităţile de învăţământ liceal şi postliceal din sistemul de apărare, ordine
publică şi securitate naţională, dacă îndeplinesc criteriile de recrutare şi au fost declaraţi „Admis”
la probele de selecţie, în baza dosarului de candidat, conform reglementărilor specifice
ministerului respectiv.”
Art. 158. — (1) Elevii din învăţământul preuniversitar particular sau confesional se pot
transfera la unităţi de învăţământ de stat, în condiţiile prezentului regulament.
(2) Elevii din învăţământul preuniversitar de stat se pot transfera în învăţământul
particular, cu acordul unităţii primitoare şi în condiţiile stabilite de propriul regulament de
organizare şi funcţionare.
Art. 159. — (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/Centrului Municipiului
Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, cu acordul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor
legali.
Art. 160. — După aprobarea transferului, unitatea de învăţământ primitoare este obligată
să solicite situaţia şcolară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învăţământ de la
care se transferă elevul este obligată să trimită la unitatea de învăţământ primitoare situaţia
şcolară a celui transferat, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la
primirea situaţiei şcolare de către unitatea de învăţământ la care s-a transferat, elevul transferat
participă la cursuri în calitate de audient.
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Personalul unităţilor de învăţământ- Extras din ROFUIP, aprobat cu Ordinul
M.E.N. Nr. 5079/2016, modificat și completat cu OMENnr.3027/2018cu OMENnr.3027/2018
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 39. — (1) în unităţile de învăţământ, personalul este format din personal didactic de
conducere, didactic de predare şi de instruire practică, didactic auxiliar şi personal nedidactic.
(2) Selecţia personalului didactic, a celui didactic auxiliar şi a celui nedidactic din
unităţile de învăţământ se face conform normelor specifice fiecărei categorii de personal.
(3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic în unităţile
de învăţământ cu personalitate juridică se realizează prin încheierea contractului individual de
muncă cu unitatea de învăţământ, prin reprezentantul său legal.
Art. 40. — (1) Drepturile şi obligaţiile personalului din învăţământ sunt reglementate de
legislaţia în vigoare.
(2) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să îndeplinească condiţiile de studii
cerute pentru postul ocupat şi să fie apt din punct de vedere medical.
(3) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în
concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor, o vestimentaţie decentă şi
un comportament responsabil.
„(4) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare şi să
încurajeze acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului şi viaţa intimă,
privată sau familială a acestuia sau ale celorlalţi salariaţi din unitate.”
(5) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse
corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional copiii/elevii şi/sau colegii.
(6) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia de a veghea la siguranţa
copiilor/elevilor, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor şcolare şi
extracurriculare/extraşcolare.
(7) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia să sesizeze, după caz,
instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă
socială şi protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copiilor/elevilor,
inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică.
Art. 41. — (1) Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă,
prin statele de funcţii şi prin proiectul de încadrare ale fiecărei unităţi de învăţământ.
(2) Prin organigrama unităţii se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă,
organismele consultative, catedrele, comisiile şi celelalte colective de lucru, compartimentele de
specialitate sau alte structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare.
(3) Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de
către consiliul de administraţie şi se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ.
Art. 42. — (1) Coordonarea activităţii structurilor unităţilor de învăţământ se realizează
de către un coordonator numit, de regulă, dintre cadrele didactice titulare, prin hotărâre a
consiliului de administraţie, la propunerea directorului.
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(2) La nivelul structurilor arondate unităţilor de învăţământ se pot constitui subcomisii şi
colective de lucru proprii. Conform regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de
învăţământ, acestea sunt integrate în organismele corespunzătoare de la nivelul acesteia.
Art. 43. — Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice şi în
colective/comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în
vigoare şi cu prevederile prezentului regulament. Regulamentul de organizare şi funcţionare a
unităţii de învăţământ cuprinde prevederi specifice referitoare la organizarea şi funcţionarea
catedrelor, comisiilor şi colectivelor.
Art. 44. — Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este organizat în compartimente de
specialitate care se află în subordinea directoruIui/directoruIui adjunct, în conformitate cu
organigrama unităţii de învăţământ.
Art. 45. — La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează, de regulă, următoarele
compartimente/servicii de specialitate: secretariat, financiar, administrativ, precum şi alte
compartimente sau servicii, potrivit legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL II
Personalul didactic
Art. 46. — Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în
vigoare şi de contractele colective de muncă aplicabile.
Art. 47. — Pentru încadrarea şi menţinerea în funcţie, personalul didactic are obligaţia să
prezinte un certificat medical, eliberat pe un formular specific, aprobat prin ordin comun al
ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi ministrului sănătăţii.
Art. 48. — Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare
continuă, în condiţiile legii.
Art. 49. — Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea
copiilor/elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la grupă/clasă de obţinerea oricărui tip de
avantaje de la copii/elevi sau de la reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de
organele abilitate, se sancţionează conform legii.
Art. 50. — în unităţile de învăţământ se organizează permanent, pe durata desfăşurării
cursurilor, serviciul pe şcoală al personalului didactic de predare şi instruire practică, în zilele în
care acesta are cele mai puţine ore de curs. Atribuţiile personalului de serviciu sunt stabilite prin
regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, în funcţie de dimensiunea
perimetrului şcolar, de numărul elevilor şi de activităţile specifice care se organizează în unitatea
de învăţământ.
CAPITOLUL III
Personalul nedidactic
Art. 51. — (1) Personalul nedidactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în
vigoare şi de contractele colective de muncă aplicabile.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București
Școala Gimnazială „ Vasile Alecsandri ’’
Str.Știrbei Voda , nr.32-34
București, sector 1 tel/fax0213138287

(2) Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice dintr-o
unitate de învăţământ sunt coordonate de director. Consiliul de administraţie al unităţii de
învăţământ aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatele concursului.
(3) Angajarea personalului nedidactic în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică
se face de către director, cu aprobarea consiliului de administraţie, prin încheierea contractului
individual de muncă.
Art. 52. — (1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de
administratorul de patrimoniu.
(2) Programul personalului nedidactic se stabileşte de către administratorul de patrimoniu
potrivit nevoilor unităţii de învăţământ şi se aprobă de către di rectoru l/di rectorul adjunct al
unităţii de învăţământ.
(3) Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de
îngrijire. în funcţie de nevoile unităţii, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu
schimbarea acestor sectoare.
(4) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi
decât cele necesare unităţii de învăţământ.
(5) Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul
compartimentului administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în limita
competenţelor, de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unităţii de învăţământ, în
vederea asigurării securităţii copiilor/elevilor/personalului din unitate.
CAPITOLUL IV
Evaluarea personalului din unităţile de învăţământ
Art. 53. — (1) Evaluarea personalului se face conform legislaţiei în vigoare şi a
contractelor colective de muncă aplicabile.
(2) Inspectoratul şcolar realizează evaluarea periodică a resursei umane din unităţile de
învăţământ preuniversitar, potrivit prevederilor legale în vigoare.
Art. 54. — (1) Evaluarea personalului didactic se realizează, în baza fişei de evaluare
adusă la cunoştinţă la începutul anului şcolar.
(2) Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârşitul anului calendaristic.
(3) Conducerea unităţii de învăţământ va comunica în scris personalului
didactic/nedidactic rezultatul evaluării conform fişei specifice.
CAPITOLUL V
Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învăţământ
Art. 55. — Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere răspund
disciplinar conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 56. — Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile
Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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CADRELE DIDACTICE
PROFESORI – DREPTURI
ART. 86 Profesorii îsi desfasoara activitatea conform Legii 1/2011, Statutului
Personalului Didactic, Contractului Colectiv de Munca, Codului Etic al profesorului.
Profesorii au dreptul sa lanseze proiecte şi sa participe la desfaşurarea acestora.
ART. 87 Profesorii au dreptul sa primeasca salarii şi gradaţii de merit în conformitate cu
activitatea desfaşurata si dispozitiile legale în vigoare.
ART. 88 Libertatea iniţiativei profesionale a personalului didactic se refera, în principal,
la :
 Conceperea activitaţii profesionale şi realizarea obiectivelor instructiv-educative ale
disciplinelor de învaţamânt, prin metodologii care respecta principiile psihopedagogice;
 Utilizarea bazei materiale şi a resurselor învaţamântului în scopul realizarii
obligaţiilor profesionale;
 Punerea în practica a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învaţamânt;
 Organizarea cu elevii, a unor activitaţi extracurriculare cu scop educativ sau de
cercetare ştiinţifica;
 Colaborarea cu parinţii, prin lectorate şi alte acţiuni colective cu caracter pedagogic;
 Înfiinţarea în unitaţile de învaţamânt a unor laboratoare, ateliere, cabinete, cluburi,
cercuri, cenacluri, formaţii artistice şi sportive, publicaţii, conform legii;
 Evaluarea performanţelor la învaţatura ale elevilor în baza unui sistem validat;
 Participarea la viaţa şcolara, în toate compartimentele care vizeaza organizarea şi
desfaşurarea procesului de învaţamânt, conform deontologiei profesionale şi, dupa
caz, a Contractului Colectiv de Munca.
ART. 89
a) Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfaşurarii activitaţii
didactice de nici o autoritate şcolara sau publica.
b) Multiplicarea sub orice forma a înregistrarilor activitaţii
didactice de catre elevi, sau de catre alte persoane este permisa numai cu acordul cadrului
didactic respectiv.
ART. 90
a) Personalul didactic este încurajat sa participe la viaţa sociala şi publica,
în beneficiul propriu, în interesul învaţamântului şi al societaţii româneşti;
b) Personalul didactic are dreptul sa faca parte din
asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale şi culturale, naţionale şi internaţionale, precum şi
din organizaţii politice legal constituite, în conformitate cu prevederilor legale;
a) Personalul didactic poate exprima liber opinii
profesionale în spaţiul şcolar şi poate întreprinde acţiuni în nume propriu, în afara acestui spaţiu,
daca acestea nu afecteaza prestigiul învaţamântului şi demnitatea profesiei de educator.
OBLIGAŢIILE PROFESORILOR
ART. 91 Conform prevederilor H.G. 355/2007, profesorii au obligaţia de a efectua
urmatoarele examene medicale:
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- Examen clinic general – la medic medicina muncii – anual
- Examen psihologic – anual
- Examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist
Nerespectarea prevederilor H.G. 355/2007 conduce la sanctiuni conform prevederilor legale in
vigoare.
ART. 92 Profesorul are obligatia sa semneze zilnic Condica de prezenţa. Profesorul are
acces în şcoala pe baza legitimaţiei de profesor vizata pentru anul şcolar în curs sau a CI.
ART. 93 Profesorul are obligatia sa intre la ora punctual şi de asemenea sa iasa de la ora
când se suna de ieşire.
ART. 94 Profesorul are obligatia sa foloseasca un limbaj şi sa aiba un comportament
civilizat faţa de elevi, parinţi, colegi şi personalul de serviciu în conformitate cu statutul lui de
educator, care sa nu lezeze personalitatea şi demnitatea celorlalti. Profesorul are obligatia sa
respecte prevederile Codului Etic al Profesorului.
Personalul din nvățământul preuniversitar are obligația să sesizeze, după caz, instituțiile publice
de asistență socială/educațională specializată, direcția generală de asistență socială și protecția
copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copilului/elevului, inclusiv în legătură cu
aspecte care îi afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică.
ART. 95 Profesorul are obligatia sa aiba o ţinuta decenta. Profesorii au îndatorirea sa
asigure pastrarea curaţeniei în cancelarie, cabinete şi pe hol, sa asigure securitatea elevilor pe
durata orelor de curs.
ART. 96 Cadrele didactice au obligaţia morala sa-şi acorde respect reciproc şi sprijin în
îndeplinirea obligaţiilor profesionale.
ART. 97 Profesorul are obligaţia sa participe la şedinţele cu parinţii, daca acest lucru este
solicitat de diriginte;
ART. 99 Profesorii au obligaţia sa participe la activitaţile extracurriculare organizate în
cadrul scolii;
ART. 100 Profesorii au obligatia sa participe la examenele nationale organizate de
M.E.N, la concursurile si olimpiadele scolare organziate de M.E.N si I.S.M.B,
ART.
(2) Profesorii, cadre didactice ai scolii şi personalul secretariatului colegiului, în baza
Legii nr. 257/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi
promovarea dreptului copilului, pot furniza informaţii legate de situaţia şcolara şi disciplinara a
copilului, ambilor parinţi, indifrent daca aceştia exercita sau nu autoritatea parinteasca, având în
vedere relaţiile personale pe care trebuie sa le aiba copilul cu parinţii (art. 31 din 2(3))
3.Profesorii, cadre didactice cu norma de bază în Scoala Gimnaziala „Vasile Alecsandri” au
obligația de a participa la ședințele Consiliului Profesoral. Absenţa nemotivată de la aceste
şedinţe se consideră abatere disciplinară, cf art 48(3) din ROFUIP.
(4) Anunțarea profesorilor privind data desfășurării ședințelor Consiliului Profesoral va fi
făcută prin email sau sub semnătură (convocator).
SERVICIUL PE ŞCOALĂ
În Scoala Gimnaziala ”Vasile Alecsandri” se organizeaza permanent, pe durata desfasurarii
cursurilor, serviciul pe scoala al cadrelor didactice.
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ART. 102 Profesorul de serviciu are urmatoarele obligaţii :
-Sa anunţe conducerea în cazul imposibilitaţii efectuarii serviciului cu cel puţin 2 zile înainte,
pentru a fi înlocuit ;
la începutul serviciului
deschide dulapul cu cataloagele şi verifică existenţa numerică a acestora.
ia legătura cu secretarul şcolii si directorul pentru a se informa de profesorii
care sunt în concediu medical si trebuie supliniţi la clasă.
anunţă directorul şcolii de eventuala absenţă neanunțată a unui profesor de la
oră şi aplică măsura cea mai potrivita, conform procedurii profesorului absent.
la sfârşitul perioadei de activitate, fiecare profesor de serviciu scrie Procesul
Verbal, în care consemnează evenimentele petrecute in şcoală.
asigură cataloagele după fiecare pauză.
-

intră ultimul la ore şi se asigură ca nu există clase de elevi fără profesor.

Profesorii de serviciu controlează punctualitatea prezentării elevilor la cursuri
şi prin sondaj, ţinuta vestimentară şi iau măsuri regulamentare în cazul constatării unor
nereguli.
Profesorii de serviciu iau măsurile necesare în cazul apariţiei unor abateri
disciplinare ale elevilor şi în cazuri grave, anunţă conducerea şcolii.
Profesorii de serviciu urmăresc respectarea întocmai a Regulamentului de
ordine interioară.
Profesorii de serviciu pe şcoală informează directorul şcolii în cazul apariţiei
unor defecţiuni sau stricăciuni prin consemnarea lor in procesul verbal.
Profesorii de serviciu pe şcoală supraveghează părăsirea clădirii în cazul unui
incendiu sau a unui exerciţiu de evacuare, situaţii anunţate prin semnale sonore (soneria
şcolii: sunat continuu).
-Interzicerea ieşirii elevilor în afara şcolii, asigurarea semnarii condicii de prezenţa de catre
toţi profesorii, consemnarea în procesul-verbal, a profesorilor absenţi şi întârziaţi.
-Sa informeze, în regim de urgenta, conducerea scoliiu organele de politie/jandarmerie asupra
producerii unor evenimente de natura sa afecteze ordinea publica, precum si asupra prezentei
nejustificate a unor persoane în scoala sau în imediata apropiere a acesteia. În cazul unor
incidente grave sau a unor situatii care pot conduce la acte grave de violenta sau la incidente
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care pot pune în pericol siguranta elevilor sau a personalului, vor fi informate cu prioritate
organele de politie/jandarmerie .
ART. 103 Profesorul care absenteaza de la ore din motive obiective este obligat sa anunţe
în timp util conducerea unitatii prin solicitare scrisa si depusa cu numar de înregistrare la
secretariatul unitatii.
PROFESORII INVATATORI / DIRIGINŢI AU URMATOARELE SARCINI ŞI
ATRIBUŢII: - Extras din ROFUIP, aprobat cu Ordinul M.E.N. Nr. 5079/2016, modificat și
completat cu OMENnr.3027/2018cu OMENnr.3027/2018
Art. 72. — (1) Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei din învăţământul gimnazial,
liceal, profesional şi posti iceal.
(2) Un cadru didactic poate îndeplini atribuţiile de profesor diriginte la o singură formaţiune de
studiu.
(3)
în
cazul
învăţământului
primar,
atribuţiile
dirigintelui
revin
învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar.
Art. 73. — (1) Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de către directorul unităţii de învăţământ, în
baza hotărârii consiliului de administraţie, după consultarea consiliului profesoral.
(2) La numirea profesori lor diriginţi se are în vedere principiul continuităţii, astfel încât o
formaţiune de studiu să aibă acelaşi diriginte pe parcursul unui nivel de învăţământ.
(3) De regulă, poate fi numit profesor diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel
puţin o jumătate din norma didactică în unitatea de învăţământ şi care predă la clasa respectivă.
(4) Pot fi numiţi ca profesori diriginţi şi cadrele didactice din centrele şi cabinetele de asistenţă
psihopedagogică.
Art. 74. — (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.
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(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. 75. — (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. 76. — 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;
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;
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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 absenţe nemotivate;
informarea se face în scris; numărul acestora se stabileşte prin regulamentul de organizare şi
funcţionare a fiecărei unităţi de învăţământ.
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. 77. — 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;
i) elaborează portofoliul dirigintelui.
„Art. 78 - Dispoziţiile art.75, 76 şi 77 se aplică în mod corespunzător şi personalului didactic
din învăţământul preşcolar şi primar.”ART. 104 Sarcinile si atributiile profesorilor invatatori /
diriginti:
ASIGURAREA CALITAŢII PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV
a) Obiectivul fundamental al conducerii in domeniul calitatii îl constituie implementarea unui
sistem de management al calitaţii bazat pe o politica, o structura organizatorica şi o documentaţie
care sa permita
monitorizarea - evaluarea, intervenţia corectiva-preventiva si imbunataţirea continua a calitaţii.
Pentru aceasta conducerea:
 aloca resursele umane si materiale necesare implementarii SMC;
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 numeşte reprezentantul conducerii responsabil de implementarea SMC;
 analizeaza periodic stadiul implementarii şi decide masurile corective care se impun.
b) Pentru atingerea acestor obiective în scoala se vor desfasura urmatoarele activitaţi:
- Elaborarea şi revizuirea documentelor Sistemului de Management al Calitatii: Manualul
Calitaţii, Proceduri de Sistem, Proceduri Operaţionale şi Proceduri de Lucru.
- Identificarea, definirea şi analiza principalelor funcţiuni şi procese ale unitaţii de învaţamânt
pentru determinarea acelora care sunt critice pentru calitatea rezultatelor şi asigurarea
mijloacelor şi metodelor de ţinere sub control şi imbunataţirea continua a acestora.
- Implementarea unui plan de instruire şi introducerea tehnicilor de lucru în grup în identificarea
problemelor şi cautarea soluţiilor de imbunataţire a calitaţii procesului de învatamânt, pentru
creşterea gradului de implicare a personalului din cadrul colegiului.
- Introducerea evaluarii periodice a contribuţiei individuale a fiecarui salariat pentru intarirea
responsabilitaţii întregului personal, incepand cu managementul colegiului.
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale
Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in
sistemul comunicatiilor electronice, Scoala Gimnaziala Vasile Alecsandri are obligatia de a
adminitra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale care ii
sunt furnizate, respectiv:
 pentru realizarea obiectului principal de activitate, respectiv educatie si cultura, in sensul
initeierii de raporturi juridice intre parinti, elevi si unitate
 in vederea imbunatatirii modului de comunicare cu elevii si parintii acestora prin
intermediul postei electronice (e-mail) si a catalogului virtual, pentru comunicarea
operativa si eficienta a informatiilor necesare derularii raporturilor dintre parinti, elevi si
unitate
 scopuri statistice (pentru INS, ISMB, IS1, MEN)
Imaginile video sunt utilizate:
 in scopul pazei obiectivului in vederea evitarii patrunderii ilegale a persoanelor straine;
 in scopul monitorizarii permanente pentru asigurarea securitatii persoanelor (elevi, cadre
didactice, personal didactic auxiliar si nedidactic ) si a bunurilor in spatiile unitatii
(holuri, sali de clasa, curtea interioara);
Inregistrarile audio-video sunt necesare pe parcursul examenelor nationale, conform dispozitiilor
legale in vigoare.
In perioada examenelor nationale camerele audio-video vor fi instalate in fiecare sala de
examen/concurs astfel incat sa se asigure monitorizarea sunetelor ce vor fi stocate pe DVD.
Imaginile si sunetele stocate pe DVD nu reprezinta informatii de interes de interes public si nu
vor fi comunicate tertilor, cu exceptia perosanelor autoizate in situatii justificate (art. 16, punctul
1 din Procedura operationala ISMB nr. 10404/10.06.2014).
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Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii stricte de catre operator in conformitate cu
dispozitiile legale in vigoare.
Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali -Extras din ROFUIP, aprobat cu
Ordinul M.E.N. Nr. 5079/2016, modificat și completat
Art. 173. — (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia
de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru
şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor.
„(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care nu asigură şcolarizarea elevului, 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.
(3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (2) se
realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de
administraţie al unităţii de învăţământ.
(4) Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învăţământ,
părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale
solicitate, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/formaţiune de studiu/pentru
evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi/preşcolari din colectivitate/unitatea de
învăţământ.
(5)Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia ca, minimum 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 educatorului puericultor/ educatoarei /învăţătorului /institutorului /
profesorului pentru învăţământ preşcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, dată şi
semnătură.
(6) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din
patrimoniul unităţii de învăţământ, cauzate de elev.
(7) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al preşcolarului sau elevului din învăţământul primar
are obligaţia să îl însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea
activităţilor educative/orelor de curs să îl preia. în cazul în care părintele, tutorele sau susţinătorul
legal nu poate să desfăşoare o astfel de activitate, împuterniceşte o altă persoană.”
(8) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din învăţământul primar, gimnazial şi
ciclul inferior al liceului are obligaţia de a solicita, în scris, retragerea elevului în vederea
înscrierii acestuia într-o unitate de învăţământ din străinătate.
„(8’) Dispoziţiile alineatului (7) nu se aplică în situaţiile în care transportul copiilor la şi de la
unitatea de învăţământ se realizează cu microbuzele şcolare. Asigurarea securităţii şi siguranţei
în incinta unităţii de învăţământ la venirea şi părăsirea acesteia, în special pentru elevii din clasa
pregătitoare, se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de
învăţământ."
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Art. 174. — Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a
copiilor/elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ.
Art. 175. — (1) 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.
(2) Nerespectarea dispoziţiilor art. 173 alin. (6), art. 174 şi art. 175 atrage răspunderea
persoanelor vinovate conform dreptului comun.
CAPITOLUL III
Adunarea generală a părinţilor
Art. 176. — (1) Adunarea generală a părinţilor este constituită din toţi părinţii, tutorii sau
susţinătorii legali ai copiilor/elevilor de la grupă/formaţiune de studiu.
„(2) Adunarea generală a părinţilor hotărăşte cu privire la susţinerea cadrelor didactice şi a
echipei manageriale a unităţii de învăţământ privind activităţile şi auxiliarele didactice şi
mijloacele de învăţământ utilizate în demersul de asigurare a condiţiilor necesare educării
copiilor/elevilor.”
(3) în adunarea generală a părinţilor se discută problemele generale ale colectivului de copii/elevi
şi nu situaţia concretă a unui copil/elev. Situaţia unui copil/elev se discută individual, numai în
prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al copilului/elevului respectiv.
Art. 177. — (1) Adunarea generală a părinţilor se convoacă de către educatorulpuericultor/educatorul/învăţătorul/institutorul/ profesorul pentru învăţământul
preşcolar/primar/profesorul diriginte, de către preşedintele comitetului de părinţi al clasei sau de
către 1/3 din numărul total al membrilor săi ori al elevilor clasei.
(2) Adunarea generală a părinţilor se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este
valabil întrunită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor
legali ai copiilor/elevilor din grupa/clasa respectivă şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus
unu din cei prezenţi. In caz contrar se convoacă o nouă adunare generală a părinţilor, în cel mult
7 zile, în care se pot adopta hotărâri, indiferent de numărul celor prezenţi, cu votul a jumătate
plus unu din aceştia.
CAPITOLUL IV
Comitetul de părinţi
Art. 178. — (1) În unităţile de învăţământ, la nivelul fiecărei grupe/clase, se înfiinţează şi
funcţionează comitetul de părinţi.
(2) Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea
generală a părinţilor, convocată de educatorul-puericultor/educatoarea/învăţătorul/
institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar sau primar/profesorul diriginte care
prezidează şedinţa.
„(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 15
zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar."
(4) Consiliul de conducere al comitetul de părinţi pe grupă/clasa se compune din 3 persoane: un
preşedinte şi 2 membri. în prima şedinţă după alegere, membrii comitetului decid
responsabilităţile fiecăruia, pe care le comunică educatorului-puericultor/profesorului pentru
învăţământul antepreşcolar/preşcolar/primar/profesorului diriginte.
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(5) Consiliul de conducere al comitetului de părinţi pe grupă/clasă reprezintă interesele părinţilor,
tutorilor sau susţinătorilor legali ai copiilor/elevilor clasei în adunarea generală a părinţilor,
tutorilor sau susţinătorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei şi în relaţiile cu echipa
managerială.
Art. 179. — Consiliul de conducere al Comitetului de părinţi pe grupă/clasă are următoarele
atribuţii:
a) pune în practică deciziile 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 educatorulpuericultor/educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ
antepreşcolar/preşcolar/primar/profesorul diriginte şi se implică activ în întreţinerea, dezvoltarea
şi modernizarea bazei materiale a grupei/clasei şi a unităţii de învăţământ;
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.180 - Preşedintele comitetului de părinţi pe grupă/clasă reprezintă interesele părinţilor,
tutorilor sau susţinătorilor legali în relaţiile cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de
părinţi şi, prin acesta/aceasta, în relaţie cu conducerea unităţii de învăţământ şi alte foruri,
organisme şi organizaţii.”
Art. 181. — (1) Comitetul de părinţi poate decide să susţină, inclusiv financiar prin asociaţia de
părinţi cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar,
întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de
părinţi nu este obligatorie.
(2) Sponsorizarea unei grupe/clase de către un operator economic/persoane fizice se face
cunoscută comitetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru
copii/elevi/părinţi, tutori sau susţinători legali.
„(3) Este interzisă şi constituie abatere disciplinară implicarea copiilor/elevilor sau a
personalului din unitatea de învăţământ în strângerea şi /sau gestionarea fondurilor.”
CAPITOLUL V
Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi
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Art. 182. — (1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează Consiliul reprezentativ al
părinţilor.
(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din preşedinţii
comitetelor de părinţi.
„(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură, fără personalitate juridică, a cărei
activitate este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a
preşedinţilor comitetelor de părinţi pe grupă/clasă din unitatea de învăţământ, care nu are
patrimoniu, nu are buget de venituri şi cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii şi a
primi finanţări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate implica în activităţile
unităţii de învăţământ prin acţiuni cu caracter logistic - voluntariat.
(4) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se poate constitui Asociaţia de părinţi în
conformitate cu legislaţia în vigoare privind asociaţiile şi fundaţiile, care reprezintă drepturile şi
interesele părinţilor din unitatea de învăţământ, membri ai acesteia."
Art. 183. — (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2
vicepreşedinţi ale căror atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3,
şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.
(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar.
Convocarea şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către preşedintele
acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreşedinţi.
(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau
susţinătorilor legali în organismele de conducere şi comisiile unităţii de învăţământ.
„(4) Consiliul reprezentativ al părinţilor este întrunit statutar în prezenţa a două treimi din
numărul total al membrilor, iar hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă a
voturilor celor prezenţi. în situaţia în care nu se întruneşte cvorumul, şedinţa se reconvoacă
pentru o data ulterioară, fiind statutară în prezenţa a jumătate plus 1 din totalul membrilor.”
(5) Preşedintele reprezintă Consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte persoane fizice şi
juridice.
(6) Preşedintele prezintă, anual, raportul de activitate al Consiliului reprezentativ al părinţilor.
Art. 184. — Consiliul reprezentativ al părinţilor 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;
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
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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) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii, în buna desfăşurare a activităţii în
internate şi în cantine;
n) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea programului „Şcoala
după şcoală”.
Art. 185. — (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ poate face
demersuri privind atragerea de resurse financiare, care vor fi gestionate de către şcoală constând
în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi din
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 sau 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 prin
hotărâre de către adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă”.
(2) Organizaţia de părinţi colaborează cu structurile asociative ale părinţilor la nivel local,
judeţean, regional şi naţional.
CAPITOLUL VI
Contractul educaţional
Art. 186. — (1) Unităţile de învăţământ încheie cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în
momentul înscrierii antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract
educaţional în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor.
(2) Modelul contractului educaţional este prezentat în anexa care face parte integrantă din
prezentul regulament. Acesta este particularizat la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ prin
decizia consiliului de administraţie, după consultarea Consiliului de părinţi al unităţii de
învăţământ.
Art. 187. — (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.
Art. 188. — (1) Contractul educaţional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare ale
părţilor semnatare — respectiv unitatea de învăţământ, beneficiarul primar al educaţiei, părintele,
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tutorele sau susţinătorul legal, scopul pentru care se încheie contractul educaţional, drepturile
părţilor, obligaţiile părţilor, durata valabilităţii contractului, alte clauze.
(2) Contractul educaţional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore sau
susţinător legal, altul pentru unitatea de învăţământ şi îşi produce efectele de la data semnării.
(3) Consiliul de administraţie monitorizează modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în
contractul educaţional.
(4) Comitetul de părinţi al clasei urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în
contractul educaţional de către fiecare părinte, tutore sau susţinător legal şi adoptă măsurile care
se impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document.
(5) Candidaţii admişi în unităţile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi
securitate naţională încheie cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne,
Ministerul Justiţiei şi alte instituţii cu atribuţii în domeniile apărării, informaţiilor, ordinii publice
şi securităţii contracte educaţionale prin care sunt stabilite obligaţiile părţilor contractante,
conform instrucţiunilor specifice.
CAPITOLUL VII
Şcoala şi comunitatea. Parteneriate/Protocoale între unităţile de învăţământ si alţi parteneri
educaţionali
Art. 189. —Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii
locale colaborează cu consiliul de administraţie şi cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor
unităţii de învăţământ.
Art. 190. — Unităţile de învăţământ pot realiza parteneriate cu asociaţii, fundaţii, instituţii de
educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale
sau alte tipuri de organizaţii, în interesul beneficiarilor direcţi ai educaţiei.
Art. 191. — Unităţile de învăţământ, de sine stătător sau în parteneriat cu autorităţile
administraţiei publice locale şi cu alte instituţii şi organisme publice şi private: case de cultură,
furnizori de formare continuă, parteneri sociali, organizaţii nonguvernamentale şi altele
asemenea pot organiza la nivel local centre comunitare de învăţare permanentă, pe baza unor
oferte de servicii educaţionale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-ţintă interesate.
Art. 192. — Unităţile de învăţământ, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prevederile
prezentului regulament, pot iniţia, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu
organizaţiile de părinţi, în baza hotărârii consiliului de administraţie, activităţi educative,
recreative, de timp liber, pentru consolidarea competenţelor dobândite sau de accelerare a
învăţării, precum şi activităţi de învăţare remedială cu elevii, prin programul „Şcoala după
şcoală”.
Art. 193. — (1) Parteneriatul cu autorităţile administraţiei publice locale are ca scop derularea
unor activităţi/programe educaţionale în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite de
unitatea de învăţământ.
(2) Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală, de
prozelitism religios şi nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.
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(3) Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile şi fondurile necesare pentru
implementarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi pentru asigurarea
securităţii copiilor/elevilor şi a personalului în perimetrul unităţii de învăţământ.
Art. 194. — (1) Unităţile de învăţământ încheie parteneriate şi protocoale de colaborare cu
operatorii economici, în vederea derulării orelor de instruire practică.
„(2) Protocolul conţine prevederi clare cu privire la responsabilităţile părţilor, referitoare la
asigurarea securităţii elevilor şi a personalului şcolii, respectarea normelor de sănătate şi
securitate în muncă, asigurarea transportului la şi de la agentul economic, durata activităţilor,
drepturile şi îndatoririle elevilor, utilizarea fondurilor realizate, cu respectarea prevederilor legale
în vigoare. De asemenea, unităţile de învăţământ profesional şi tehnic încheie parteneriate şi
protocoale de colaborare cu operatorii economici, în vederea derulării orelor de instruire practică.
Protocolul conţine prevederi clare cu privire la responsabilităţile părţilor, referitoare la asigurarea
securităţii elevilor şi a personalului şcolii, respectarea normelor de sănătate şi securitate în
muncă, asigurarea transportului la şi de la operatorul economic, durata activităţilor, drepturile şi
îndatoririle elevilor, utilizarea fondurilor realizate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează în învăţământ
profesional şi tehnic dual încheie contracte de parteneriat cu unul sau mai mulţi operatori
economici sau cu o asociaţie/ un consorţiu de operatori economici şi cu unitatea administrativteritorială pe raza căreia se află unitatea şcolară. Pentru pregătirea profesională, fiecare elev
major, respectiv părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului minor din aceste unităţi de
învăţământ prevăzute încheie un contract de pregătire practică individual cu operatorul economic
şi unitatea de învăţământ. Contractele prevăzute se reglementează prin metodologii specifice
aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
Art. 195. — (1) Unităţile de învăţământ încheie protocoale de parteneriat cu organizaţii
nonguvernamentale, unităţi medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, asociaţii
confesionale, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin
proiectul de dezvoltare instituţională/planul de acţiune al unităţii de învăţământ.
(2) Protocolul conţine prevederi cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.
(3) În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului unităţii de învăţământ, în protocol se va
specifica concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii copiilor/elevilor.
(4) Bilanţul activităţilor realizate va fi făcut public, prin afişare la sediul unităţii, pe site-ul şcolii,
prin comunicate de presă şi prin alte mijloace de informare.
(5) Unităţile de învăţământ pot încheia protocoale de parteneriat şi pot derula activităţi comune
cu unităţi de învăţământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalităţii
copiilor şi a tinerilor, respectându-se legislaţia în vigoare din statele din care provin instituţiile
respective.
(6) Reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali se vor implica direct în buna
derulare a activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învăţământ.
TITLUL X
Dispoziţii tranzitorii şi finale

Inspectoratul Școlar al Municipiului București
Școala Gimnazială „ Vasile Alecsandri ’’
Str.Știrbei Voda , nr.32-34
București, sector 1 tel/fax0213138287

Art. 196. — Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat
derulării examenelor/evaluărilor naţionale.
Art. 197. —„(1) în unităţile de învăţământ fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei
în vigoare.
(2) în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor
mobile; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de
curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în
situaţii de urgenţă. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special
amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ”.
Art. 198. —„(1) în unităţile de învăţământ se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi este
interzisă orice formă de discriminare a copiîlor/elevilor şi a personalului din unitate.
(2) în unităţile de învăţământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educaţie al elevilor
cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceştia a serviciului pe şcoală, interzicerea participării
la cursuri sau sancţionarea elevilor care nu poartă uniforma unităţii de învăţământ sau altele
asemenea."
Art. 199. — (1) în termen de 45 de zile de la data publicării prezentului regulament în Monitorul
Oficial al României, Partea I, consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ sunt obligate
ca, pe baza acestuia şi a dispoziţiilor legale în vigoare, să aprobe propriile regulamente de
organizare şi funcţionare.
„(2) La elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern se
respectă şi prevederile din Statutul elevului aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale”.
Art. 200. — La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Ordinul ministrului
educaţiei naţionale nr 5.115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
a unităţilor de învăţământ preuniveristar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
23 şi 23 bis din 13 ianuarie 2015.
„Art. 201 - Anexele fac parte integrantă din prezentul regulament”.
Art. II. Direcţia Generală Educaţie Timpurie, învăţământ Primar şi Gimnazial, Direcţia Generală
învăţământ Secundar Superior şi Educaţie Permanentă, Direcţia Generală Minorităţi şi Relaţia cu
Parlamentul, inspectoratele şcolare judeţene/al Municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ
duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ASIGURAREA SIGURANTEI SI SECURITATII ELEVILOR, PERSONALULUI
DIDACTIC/DIDACTIC AUXILIAR/NEDIDACTIC; CREAREA CLIMATULUI SCOLAR
OPTIM
Asigurarea şi menţinerea securitaţii în unitatea şcolara se realizeaza prin:
- Profesorul de serviciu;
- Serviciul de paza şi protectie;
- Paznicii unitaţii de învaţamânt;
- Sistem de supraveghere video (permanent) pe coridoare, salile de clasa, curtea
şcolii;
 Comisia de sanatate si securitate în munca.
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1. Reguli şcolare
1.1 Reguli şcolare generale
1.1.1 Atât personalul şcolii, cât şi elevii şi parinţii acestora vor contribui la asigurarea unui
climat şcolar de ordine, de confort şi siguranţa;
1.1.2 Cladirea şcolii va fi menţinuta în condiţii de curaţenie pentru menţinerea sanataţii
elevilor;
1.1.3 Comportamentul elevilor va fi întotdeauna corect, atât în relaţiile cu ceilalţi elevi,
personalul şcolii şi restul cetaţenilor. În cadrul tuturor activitaţilor legate de şcoala, aici fiind
incluse şi deplasarea zilnica spre şi dinspre şcoala, se aşteapta din partea elevilor un
comportament corespunzator, conştientizând faptul ca acest comportament este legat de numele
şcolii.
1.1.4 Elevii se vor asigura ca nu vor crea disconfort pentru locuitorii din zona şcolii, nici în
pauzele dintre ore şi nici dupa încheierea orelor de curs.
1.1.5 Deţinerea, pastrarea si/sau utilizarea instrumentelor prin care o alta persoana poate fi
vatamata , alcool, droguri si/sau brichete este interzisa în şcoala.
1.1.6 Insultarea şi/sau harţuirea persoanelor este interzisa în şcoala.
1.1.7 Fumatul este interzis în incinta şcolii.
1.1.8 În interiorul şcolii este interzisa utilizarea mijloacelor sonore (de exemplu, telefon
mobil)
1.1.9 Elevii trebuie Sa respecte ţinuta vestimentara propusa/acceptata de şcoala.
1.1.10 Elevii trebuie sa cunoasca şi sa respecte regulile şi consecinţele acestora în privinţa
Absenţelor, întârzierilor şi exmatricularilor.
1.1.11 Elevii poarta raspunderea pentru bunurile lor pe parcursul întregii zile şcolare.
1.1.12 Limbajul utilizat în incinta şcolii va fi politicos, nu jignitor.
1.2 Autoritatea conducerii şcolii
Conducerea şcolii este autorizata în orice moment Sa controleze respectarea prevederilor
referitoare la interdicţii (controalele se vor realiza de cel puţin 2 persoane numite de catre
conducerea şcolii si, daca este posibil, se vor realiza în prezenta elevului în cauza).
Aceasta poate:
1.2.1 Solicita elevilor sa-si goleasca gentile şi hainele iar atunci când exista suspiciuni
întemeiate poate recurge la percheziţie.
1.2.2 Controleaza obiectele aduse de elevi pentru a constata daca exista obiecte interzise
1.2.3 Sa controleze obiectele aduse de elevi pentru a constata daca exista obiecte interzise,
pe baze non-selective, iar acolo unde exista sa controleze dulapioarele puse la dispoziţia elevilor
în ceea ce priveşte prezenta obiectelor interzise.
În plus, conducerea şcolii mai are şi autoritatea:
1.2.4 Sa decida asupra masurilor disciplinare care trebuie luate împotriva elevului în cauza
1.2.5 Sa ia masurile corespunzatoare şi decizia finala în cazul calamitaţilor/incidentelor
pentru care nu exista prevederi în regulamentul şcolar.
1.3 Masuri
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1.31 Daca siguranţa personalului ori a elevilor devine o problema, conducerea scoli va
transmite aceasta informaţie poliţiei, parinţilor /tutorilor şi inspectoratului.
1.3.2 Şcoala va întocmi periodic rapoarte catre poliţie referitoare la faptele sancţionabile şi
va oferi şi datele personale ale persoanelor implicate. De asemenea, se va raporta la cine şi ce fel
de obiecte si/sau bunuri au fost identificate, precum şi modul în care şcoala a obţinut posesie
asupra acestor bunuri.
1.3.3 În cazul posesiunii de arme, droguri, alcool, artificii interzise, şcoala va acţiona
conform legilor în vigoare, va informa politia si, în funcţie de circumstanţe va întocmi un raport
adresat poliţiei.
1.3.4 Şcoala informeaza parinţii/tutorii elevilor în cazul în care aceştia au încalcat
regulamentul şcolar.
1.3.5 Şcoala asigura gestionarea cazurilor în care exista încalcari ale regulamentului intern.
2: Masuri disciplinare
Împotriva unui elev care acţioneaza contrar regulilor de comportament decent, ori contrar
regulilor prevazute prin regulamentul şcolar şi regulamentul de ordine interioara a şcolii se vor
lua masuri administrative, educative în conformitate cu regulamentele în vigoare. Parinţii/tutorii
elevilor vor fi informaţi nemijlocit.
2.1 Masuri disciplinare
2.1.1 Elevului care nu da curs regulilor aplicabile în şcoala i se pot aplica masuri
disciplinare. Autoritatea de a aplica o sancţiune elevului revine exclusiv conducerii şcolii,
profesorilor, consiliului profesoral al şcolii şi consiliului de administaţie al şcolii.
2.1.2 Personalul administrativi ori tehnic nu sunt autorizaţi sa aplice o sancţiune, dar au
dreptul sa puna în discuţie comportamentul unui elev .
2.1.3 Daca un elev este de parere ca a fost sancţionat în mod nedrept, el poate înainta
aceasta obiecţie pentru luarea unei decizii dirigintelui, conducerii şcolii etc.
2.1.4 Masuri disciplinare pot fi considerate, printre altele:
- efectuarea unor teme/ lucrari suplimentare
- exmatricularea de la ora
- recuperarea lecţiilor pierdute
- curatarea mizeriei facute
- munca de întreţinere a curaţeniei obligatorie
- munca în folosul comunitaţii şcolare
- avertisment/mustrare
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2.1.5 În ceea ce priveşte stabilirea unei masuri disciplinare, trebuie sa existe o relaţie de
proporţionalitate între cauza care a dus la stabilirea masurii şi severitatea masurii. Evaluarea
acesteia ramâne la latitudinea conducerii şcolii.
2.1.6 Elevul care împiedica desfaşurarea în bune condiţii a orei, ori o întrerupe, poate sa
fie obligat de catre profesor sa paraseasca ora de clasa dar nu incinta scolii. Elevul exclus de la
ora, este raportat dirigintelui / psihologul şcolar sau la persoana desemnata responsabila de catre
conducerea şcolii pentru asemenea cazuri. Profesorul care a exclus un elev de la ora de clasa va
întocmi în aceeaşi zi o informare pentru diriginte.
3: Utilizarea computerului/internetului
Computerele puse la dispoziţia elevilor în şcoala trebuie sa fie utilizate în mod
corespunzator. Alaturi de utilizarea corespunzatoare a computerelor, acesta fiind în inventarul
şcolii (hardware), se aplica şi prevederea ca software-ul pus la dispoziţia elevilor trebuie sa fie
utilizat cu aceeaşi atenţie.
3.1 Acţiunile elevilor cu intenţia de a prejudicia ori de a distruge bunurile puse la dispoziţie
de şcoala, ori de a şterge datele din programe, ori de a modifica setarile standard sunt strict
interzise.
3.2 Se vor lua masuri împotriva elevilor care nu respecta aceasta prevedere. Costurile
pentru recuperarea programului/costurile salariale vor fi suportate de catre parinţii/tutorii
acestuia.
3.3 Nu este permisa utilizarea numelui şcolii, ori a unei prescurtari a numelui şcolii, ori a
unei indicaţii cu referire la acesta ca nume de domeniu al unui website care Sa implice o
referinţa clara în privinţa şcolii.
3.4 Şcoala va apela la mijloace juridice pentru a pune capat abuzului şi utilizarii ilegale a
numelui şcolii.
3.5 Şcoala va lua masuri împotriva celor care vor folosi cuvinte ori imagini pe computerele
şcolii, ori pe internet pentru a jigni angajaţii şcolii ori pentru a aduce daune imaginii acestora.,
3.6 Elevii pot utiliza gratuit computerele şcolii menţionate în cele de mai sus pentru
culegerea de informatii de pe internet.
3.7 Nu este permisa utilizarea accesului la internet de pe computerele şcolii pentru alte
scopuri decât culegerea de informatii judicioase necesare studiilor.

4: Înregistrarea incidentelor
(Prevederile conţinute de legea referitoare la protecţia datelor personale vor fi luate în
consideraţie.)
4.1 Vor fi înregistrate toate incidentele care se produc în şcoala ori în vecinatatea acesteia.
Sunt definite drept incidente: toate comportamentele care pot avea urmari juridice penale, aşa
cum se prevede prin codul penal.
4.2 Pentru fiecare incident se vor menţiona masurile corespunzatoare, precum şi
sancţiunile. Aceste masuri şi sancţiuni sunt înregistrate în protocolul incidentelor din şcoala.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București
Școala Gimnazială „ Vasile Alecsandri ’’
Str.Știrbei Voda , nr.32-34
București, sector 1 tel/fax0213138287

4.3 În cazul unor incidente, aşa cum sunt menţionate acestea în articolul 4.1, se va realiza
şi o raportare, iar informaţii despre elev şi incident vor fi transmise şi schimbate între poliţie,
jandarmerie şi, eventual, şcolile implicate.
5: Prevederi legate de ţinuta vestimentara
5.1 Fiecare elev se va îmbraca în funcţie de regulamentul de ordine interioara a şcolii
5.2 Sunt interzise textele discriminatorii imprimate pe haine, ori referitoare la acestea, iar
vestimentaţia ofensatoare nu este permisa în interiorul şcolii.
5.4 Şcoala poate prevedea un cod vestimentar obligatoriu pe motive de uzanţa şi siguranţa.
Aceasta este cu referire la mijloacele de asigurare a siguranţei, aşa cum sunt prevazute acestea în
legea condiţiilor de munca, ori prin prevederi specifice ale domeniului, cum ar fi ochelarii de
protecţie, costumul pentru laboratoare, echipament de protecţie, halat, cizme de protecţie etc.
precum si la obligatifitatea de a purta parul strans / cu bentita.
5.5 Şcoala poate interzice purtarea anumitor accesorii vestimentare, accesorii pentru
acoperirea capului, ori bijuterii în timpul orelor de educaţie fizica, de discipline tehnice şi de
abilitaţi manual aşa dupa cum decide respectivul profesor. Elevii vor respecta în timpul orelor
de sport cerinţele de siguranţa care au fost impuse de respectivul profesor ori instructor. Toţi
elevii vor participa în mod obligatoriu la orele de educaţie fizica.
6: Intimitaţi indezirabile
6.1 Elevii nu se vor atinge unii pe ceilalţi în mod nejustificat, ci se vor comporta în
conformitate cu normele comportamentale uzuale.
6.2 Atunci când un elev se simte ameninţat ori harţuit datorita unei limitari a intimitaţii sale
(din partea colegilor ori a personalului, ori a altor persoane din şcoala), pe care elevul o
considera indezirabila, acesta se poate adresa dirigintelui, psihologului şcolar ori unei alte
persoane de încredere din şcoala.
6.3 Reglementarea plângerilor este în responsabilitatea conducerii şcolii şi a inspectoratului
şcolar.
7: Daune
7.1 Elevii trebuie sa se comporte de aşa maniera încât sa nu produca daune bunurilor
colegilor lor, cladirii, ori inventarului şcolii şi, pe cale de consecinţa, trebuie sa manipuleze
bunurile puse la dispoziţie de catre şcoala cu cea mai mare atenţie.
7.2 Ori de câte ori, împotriva acestor prevederi, se produc daune, elevii trebuie Sa
comunice aceasta nemijlocit conducerii şcolii, diriginţilor, ori administratorului şi vor colabora în
consecinţa la acţiunile de întocmire a raportului, aşa cum se prevede în cele ce urmeaza.
7.3 Ori de câte ori şcoala este trasa la raspundere pentru daune create de elevi, de
persoane care lucreaza în şcoala ori de terţi, dauna este raportata la societatea responsabila de
asigurarea şcolii.
7.4 Pentru producerea de daune ori furtul unor obiecte etc. în şcoala şi în vecinatatea
şcolii, şcoala nu poate fi trasa la raspundere, cu excepţia cazului în care daunele sunt rezultatul
unei cauze care trebuie remediata de şcoala (este vorba de bucaţi de pavaj desprinse din acesta,
garduri în stare de degradare, scaune stricate etc.).

Inspectoratul Școlar al Municipiului București
Școala Gimnazială „ Vasile Alecsandri ’’
Str.Știrbei Voda , nr.32-34
București, sector 1 tel/fax0213138287

7.5 Şcoala nu este responsabila de daunele create de elevi, incluzându-se aici aducerea de
daune ori pierderea bunurilor aduse de elevi la şcoala (biciclete, îmbracaminte, genţi, materiale),
cu excepţia cazului în care din rapoartele poliţiei rezulta ca şcoala este responsabila.
8: Activitaţi şcolare
8.2 În privinţa activitaţilor care sunt organizate de şcoala, ori care sunt în responsabilitatea
şcolii parinţii/tutorii vor fi întotdeauna informaţi de catre şcoala (prin intermediul site-ului
internet al şcolii).
8.3 Invitarea persoanelor din afara şcolii la aceste activitaţi va fi permisa pentru fiecare
dintre activitaţile şcolare de catre conducerea şcolii.
8.4 În timpul activitaţilor şcolare sunt valabile regulile standard de comportament impuse
de regulament.
Armele şi deţinerea de droguri, ca şi consumul acestora, sunt pe cale de consecinţa interzise
în permanenţa. Consumul şi deţinerea de alcool este interzisa elevilor.
9: Accesul vizitatorilor
Accesul elevilor, cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar si nedidactic
1.Programul Colegiului
Clasele 0IV,VIII
8.00-14.00
Clasele V-VII 12.10-18.00
2. Accesul profesorilor, elevilor, personalului didactic auxiliar și neauxiliar, părinților se poate
face atât pe intrarea din str.Știrbei Vodă.
3. Elevii pot intra în unitatea şcolară numai pe la intrarea elevilor având asupra lor carnetul de
elev(vizat).
4. Elevii care nu au carnetul, sunt reţinuţi la poartă de către paznicul de serviciu. Accesul
acestora în şcoală se face numai după ce profesorul de serviciu a notat numele acestora, clasa din
care fac parte şi numele dirigintelui într-un registru special.
5. Ieşirea elevilor din şcoală în timpul programului sau în pauze este strict interzisă, cu excepţia
situaţiilor speciale, cazuri în care, elevii(majori) vor putea ieşi numai după ce au obţinut de la
profesorul de serviciu un bilet de voie; profesorul va trece într-un registrul special motivul
învoirii, iar elevul va semna.Pentru elevii minori aceștia vor părăsi incinta liceului în momentul
venirii unuia dintre părinți, bunici, frați(majori).
6. Pentru asigurarea securităţii şi siguranţei elevilor, a personalului şi a bunurilor aflate în dotarea
şcolii,cât şi pentru preîntâmpinarea violenţei în unitatea de învăţământ, activitatea în şcoală este
monitorizată video permanent.
7. Sistemul de monitorizare video este gestionat în conformitate cu prevederile Legii nr.667/2001
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucraea datelor cu caracter personal şi libera
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circulaţie a acestor date şi legii nr.506/2004 si nr.679/2016 privind prelucrarea datelor cu
caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.
8. Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte obligaţiile ce îi revin, fiind direct
răspunzător pentru paza şi integritatea şcolii, a bunurilor şi valorilor încredinţate, precum şi
pentru asigurarea ordinii şi securităţii persoanelor în incinta unităţii de învăţământ.
9. Se interzice intrarea elevilor și a tuturor angajaților colegiului însotiți de câini, sau să aibă
asupra lor arme au obiecte contondente , substanțe toxice, explozivo-pirotehnice, iritantelacrimogene sau ușor imflamabile, publicații având caracter obscen sau instigator, precum și
stupefiante sau băuturi alcoolice.

Accesul persoanelor străine
1.Accesul persoanelor străine se va face doar pe intrarea principală.
2. Toate persoanele din afara unităţii care intra în colegiu vor fi legitimate de personalul de pază
– care înregistrează datele din B.I/C.I în registrul special de intrare-ieșire în/din unitate-(numit
Registrul pentru evidență a vizitatorilor), ora intrării, motivul vizitei şi compartimentul/persoana
la care doreşte să meargă.
3. B. I / C. I vor ramâne la portar pe întreaga durată a vizitei, urmând să fie recuperate la ieșirea
din unitatea scolară.
4. Personalul de pază răspunde în orice moment de prezenţa oricărei persoane străine în incinta
colegiului.
5. Persoanele străine se legitimează în incinta scolii cu ecusonul „Vizitator”.
6. Personalul de monitorizare şi control cum ar fi : inspectori şcolari, inspectori de specialitate,
inspectori generali, ministru, etc., se legitimează, se consemnează în Registrul pentru evidență
vizitatorilor, dar nu li se opreşte CI şi nici nu primesc legitimaţie de vizitatori.
7. La părăsirea scolii , în același registru, personalul de pază completează data ieșirii din unitatea
scolară, după ce a înapoiat ecusonul de vizitator.
8. În cazul în care persoanele străine pătrund în şcoală fără a se legitima şi a fi înregistrate în
registrul de intrări-ieşiri de la poartă, directorul unităţii/profesorul de serviciu va solicita
intervenţia poliţiei şi aplicarea prevederilor legii nr. 61 privind interzicerea accesului persoanelor
străine în instituţiile publice.
9. Este interzis accesul în școală a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a celor
turbulente, a celor avand un comportament agresiv, precum și a celor care au intenția vadită de a
deranja ordinea și liniștea în instituția de învățământ.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București
Școala Gimnazială „ Vasile Alecsandri ’’
Str.Știrbei Voda , nr.32-34
București, sector 1 tel/fax0213138287

10. Se interzice intrarea vizitatorilor insoțiți de cîini, sau care au asupra lor arme sau obiecte
contondente , substanțe toxice, explozivo-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau ușor imflamabile,
publicații având caracter obscene sau instigator, precum și stupefiante sau băuturi alcoolice.
11. Accesul parinților în unitatea de învățământ este permis in urmatoarele cazuri:

La solicitarea profesorilor diriginți/ profesorilor clasei/conducerii colegiului;


La ședințele/consultațiile/lectoratele cu părinții organizate de personalul didactic în
unitatea de învățământ.


Pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/ documente de studii sau la alte
situații școlare care implica relația directa a părinților cu reprezentanții legali, cu personalul
secretariatului
școlii, psihologului școlii, profesorul diriginte sau conducerea

școlii;


La întâlnirile solicitate de părinți programate de comun acord cu diriginții și conducerea
scolii;


La diferite evenimente publice și activități școlare și extrascolare organizate în incinta
unităților de învățământ la care sunt invitați să participe parinții/ reprezentanții legali/
reprezentanții comunității;


Parinții pot astepta elevii de la cursuri la intrare, în curtea școlii;


Părinții /tutorii legali nu au acces în școala decât în pauze, cu excepția cazurilor speciale.

12.Vizitatorii au obligația, să respecte reglementările interne ale unității de învățământ
referitoare la accesul în școala și să nu paraseasca locul stabilit pentru întâlnirea cu persoanele
din școală. Se interzice accesul vizitatorilor în alte spații decât cele stabilite conform declarației
inițiale fără acordul conducerii unității de învățământ. Nerespectarea acestor prevederi poate
conduce la evacuarea din perimetrul școlii a persoanelor respective, de către organele abilitate
și/sau la interzicerea ulterioara a accesului acesteia în colegiu;


Accesul cu mașini în curtea scolii este interzis pentru elevi și persoanelor străine. Este
permis pentru profesorii școlii, autovehicolele care deservesc afterschool-urile ,numai
dupa obtinerea acordului C.A pentru anul scolar in curs, automobilele membrilor ISMB,
MENCS
13.Şcoala permite accesul neinregistrat numai personalului (salariatilor) şi elevilor şcolii.
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10: Lipsa de la ore, absenţele şi întârziatul la ore
10.2 Elevii sunt obligaţi sa urmeze cursurile conform orarului care a fost stabilit pentru ei,
cu excepţia cazului în care au fost prevazute alte reglementari de catre şcoala. Accesul elevilor in
salile de curs este permis pana la ora 8.05. Elevii care intarzie ,vor sta la parter sub
supravegherea profesorului de serviciu.In cazuri exceptionale parintii vor anunta la secretariat
motivul intarzierii si va fi permis accesul in sala de curs.
10.3 Elevii care trebuie sa paraseasca şcoala din motive urgente trebuie sa anunţe acest
lucru dirigintelui/conducerii şcolii/ profesorul de serviciu. În cazul unor dezastre în interiorul
şcolii (incendii, evacuari), conducerea şcolii trebuie sa ştie în mod clar cine a fost şi cine nu a
fost prezent în cladire.
10.4 Pentru respectarea protocolului de Absenţe, şcoala va înregistra toate absenţele în
fiecare zi. Dupa aceasta înregistrare şcoala va lua legatura direct cu parinţii/tutorii, iar dupa trei
zile de absenţe care nu au fost anunţate, şcoala va raporta acest lucru la poliţistul de proximitate
care raspunde de şcoala.
10.6 Elevul trebuie sa fie pregatit pe toata durata zilei de şcoala pentru susţinerea de teste,
masuri de îmbunataţiri ale activitaţii sale etc. Activitaţile secundare şi alte activitaţi non-şcolare
nu pot fi considerate ca motive pentru excepţie de la aceste reguli.
10.7 Nu sunt permise elevilor vacante în alte perioade decât cele stabilite ca perioade de
vacanţa. Pentru excepţii: vezi legea învaţamântului .
11: Libertatea de exprimare a opiniei
11.1 Libertatea de exprimare a opiniei prevazuta de Constituţie este respectata de toţi
cetaţenii. Dar, aceasta nu înseamna ca oricine îşi poate exprima opinia în orice circumstanţe şi
folosind un limbaj vulgar şi ofensator fara a ţine cont de regulile de politeţe.
11.2 Persoana care se simte ofensata de o alta persoana prin cuvintele,
comportamentul ori cele scrise de aceasta altei persoane, poate înainta o plângere în
conformitate cu regulamentul aplicabil de formulare a reclamaţiilor în şcoala.
12: Comunicare și relații publice
Pentru asigurarea accesului liber și neîngrădit al oricărei persoane la informațiile de interes
public, în cadrul unitatii se constituie Comisia pentru informare și relații publice în
subordinea directorului.
Atribuțiile comisiei sunt organizate pentru următoarele domenii:
a. Informarea presei
b. Informarea publică directă a persoanelor
c. Informarea internă a personalului
d. Informarea interinstituțională
a. Informarea presei
Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public:
- Este desemnat ca purtător de cuvânt dna director
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-

Sunt organizate conferințe de presă, interviuri și sunt difuzate comunicate, informări de
presă periodic și de câte ori activitatea școlii prezintă interes public imediat
Orice informație de interes public privind activitatea instituției se furnizează ziariștilor
conform legii, prompt și complet.

b. Informarea publică directă a persoanelor
1. Pentru accesul publicului la informațiile de interes public difuzate din oficiu, se
organizează un Punct de informare-documentare la biblioteca scolii Programul
punctului de informare-documentare coincide cu programul bibliotecii.
2. Informațiile de interes public, prevăzute în Legea 544/2001 și structurate conform
HG 123/2002, sunt publicate pe pagina web a scolii www.scoala118.ro
3. Orice persoană poate solicita în scris sau verbal, la secretariat informații de interes
public, altele decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu. Cererile de
solicitare se înregistrează în Registrul pentru înregistrarea solicitărilor și
răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public. După înregistrare,
data și numărul de înregistrare a cererii se comunică solicitantului. Informațiile de
interes public vor fi comunicate în conformitate cu Legea 544/2001și în termenele
prevăzute in cadrul acestei legi.
4. Comisia pentru informare și relații publice va întocmi anual un raport privind
accesul la informațiile de interes public.

DISPOZIŢII FINALE
ART. 113 Regulamentul de Ordine Interioara se prelucreaza elevilor, parinţilor şi
întregului personal al unitaţii cu proces verbal şi semnatura tuturor celor instruiţi, de îndata ce va
fi aprobat de Consiliul Profesoral (consemnându-se în procesul verbal). Prezentul regulament se
posteaza pe siteul institutiei de învatamânt.
ART. 114 Necunoaşterea sau ignorarea deliberata a prezentului regulament ca şi a tuturor
documentelor care reglementeaza procesul de învaţamânt, nu absolva de raspundere şi nu pot fi
invocate drept scuza.
ART. 115 Regulamentul intern va fi multiplicat pentru a putea fi consultat ori de câte ori
este nevoie.
ART. 116 La data intrarii în vigoare a prezentului regulament se abroga orice dispozitie
anterioara.

ANEXĂ la regulament
Modelul contractului educaţional
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Antet şcoală
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. Unitatea de învăţământ........................cu sediul în..............................reprezentată prin director,
doamna/domnul...............................................
2. Beneficiarii secundari ai învăţământului preuniversitar definiţi, conform legi, drept familiile
antepreşcolarilor, ale 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;
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;
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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.;
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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;
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 sprayuri 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, de regulă, pe durata unui nivel de
învăţământ.
VI. Alte clauze: vor fi înscrise prevederi legale, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor
de învăţământ preuniversitar, ale Legii nr. 272/ 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Încheiat astăzi,....................., în două exemplare, în original, pentru fiecare parte.
Unitatea şcolară,
.........................
Beneficiar indirect**),
.........................
Am luat la cunoştinţă.
Beneficiar direct, elevul,
(în vârstă de cel puţin 14 ani)
.........................
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*) Contractul educaţional-tip urmează a fi particularizat, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ,
prin decizia consiliului de administraţie.
**) Părintele/Tutorele/Susţinătorul legal, pentru elevii din învăţământul antepreşcolar, preşcolar,
primar, gimnazial şi liceal, respectiv elevul, pentru învăţământul postliceal.
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