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CAPITOLUL I  –  Generalităti 

 

1. Dispoziţii generale 

 

“CARACTERUL CONTEAZĂ” 

Şcoala trebuie să pledeze pentru armonie şi echilibru, pentru curaj şi 

unitatea virtuţilor, educaţia morală urmărind în cele din urmă să formeze 

dorinţele ordonate în cel mai corect mod posibil, adică să înveţe oamenii să 

dorească ceea ce este bun pentru ei în mod veritabil. 

Art.1 Prezentul regulament contine normele specifice privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor în aceasta unitate de invatamant preuniversitar, în conformitate cu prevederile 

documentate in: 

     - Legea învăţământului nr.1/2011 cu toate modificarile ulterioare specifice,  

     - Legea nr.128/1997 Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările  

       ulterioare,       

     - Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar  

        aprobat prin O.M.nr.4925 /08.09.2005, modificat prin OMECT 4714/23.08.2010,  

     - Contractul colectiv de muncă unic în învăţământ 

     - Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de 

Stat aprobat prin OMEC nr. 4925 din 08.09.2005  

Art.2  La baza elaborării acestui document stau următoarele principii: 

    a) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în învăţământ este modelator de fiinţă 

umană şi trebuie să dea dovadă de o mare responsabilitate în toate activităţile 

desfăşurate. 

       b) Fiecare elev este o individualitate care are o personalitate proprie, ce nu trebuie 

suprimată ci educată şi dezvoltată  în cunoştinţă de cauză, cu participarea voluntară a 

subiectului, elevul. 

    c) Fiecare elev trebuie să găsească în şcoală condiţii optime de dezvoltare şi afirmare a   

propriei personalităţi. 

  d) În şcoală sunt excluse discriminările de ordin religios,etnic,de sex etc. 

Art.3  Prezentul Regulament cuprinde prevederi specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a 

activităţii în cadrul Şcolii Gimnaziale Gherăeşti. 

 Art.4  Regulamentul este elaborat de către un colectiv de lucru, numit de Consiliul de 

Administratie si coordonat de un cadru didactic. 

  Art.5  Regulamentul intern este supus analizarii in cadrul unei sedinte a : 

                  - comisiei paritare,  

                  - Consiliului consultativ al părintilor 

  care emit avize consultative, în conformitate cu prevederile legale. 

  Art.6  În cadrul acestei institutii de invatamant sunt interzise: 

            - crearea si functionarea oricăror formatiuni politice,  

            - desfăsurarea activitătilor de organizare si propagandă politică sau a celor de 

              prozelitism religios, 

            - orice formă de activitate care încalcă normele generale de moralitate, care poate primejdui 

sănătatea fizică sau psihică a elevilor sau a personalului scolii. 



Scoala Gimnazială, Comuna Gherăeș ti – Judetul Neamț  
 

     Codul: ROF/CIM           Editia:1            Revizia:0                   Nr.ex:          Pag. 4/35 

 

Art.7  Respectarea Regulamentului de Ordine Interioara este obligatorie pentru directori, 

personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, nedidactic, elevi şi părinţi / tutori care 

vin în contact cu unitatea de învăţământ.  

Art.8  Părinţii au obligaţia morală să sprijine şi să ajute şcoala, să prezinte propuneri în vederea 

creşterii calităţii muncii, a ordinii şi disciplinei, în şcoală şi în afara ei, în realizarea obiectivelor 

învăţământului. 

Art.9  Conducerea  Şcolii Gimnaziale Gherăeşti are responsabilitatea de a tine sub control 

respectarea prevederilor prezentului Regulament. 

 

 

2. Organizarea activităţii în unitatea şcolară 

 

 Art.10  Toate activitatile desfasurate in aceasta institutie de invatamant sunt  tinute sub control  de 

către Consiliul de Administraţie. 

 Art.11  Şcoala Gimnazială Gherăeşti cuprinde următoarele forme de învătământ:  

                      - preprimar 

                      - primar (clasele I - IV),  

                    - gimnazial (clasele V-VIII) 

Art.12  Cursurile şcolare se desfăşoară de luni până vineri, dupa cum urmează: 

a. invatamantul preprimar: 

         - locatia cursurilor: grădinită (un corp separat de scoală) 

         - durata orei de curs:    15- 20 min – gr. mica;     20- 25-30 min. gr mare 

         - durata totala zilnica a programului scolar:  5 ore 

         - numar total pauze/zi:   in functie de activitatile zilnice, rutine si tranzitii 

         - durata pauzelor:  min. 5 min , max . 30 min. 

         - pauza 1: de la ora 9.30 (grupele mici si mijlocii) ; de la 9 gr. mare. – la ora 9.45- 

gr. mici si mijlocii 9.30 gr. mare 

        - pauza 2: de la ora 10 – la ora 10.30 

        - pauza 3: de la ora 11 – la ora 11.15 

        - pauza 4: de la ora 11. 45 – la ora 12.00 

 

b. invatamantul primar – clasele pregătitoare: 

         - locatia cursurilor: corpurile B si C ale scolii 

         - durata orei de curs: 45 min. (exceptând clasa pregătitoare unde este de 35 min.) 

         - durata totala zilnica a programului scolar: 4/5 ore de la 8:00 – 11:40/12:35 si 

12:00 -15:40/16:35 

         - numar total pauze/zi: 3 sau 4 (în functie de nivelul clasei) 

         - durata pauzelor: 

             - pauza 1: de la ora 8:45 – la ora 8:55/ 12:45 – 12:55 

             - pauza 2: de la ora 9:40 – la ora 10:00/ 13:40 – 14:00 

        - pauza 3: de la ora 10:45 – la ora 10:55/ 14:45 – 14:55 

        - pauza 4: de la ora 11:40 – la ora 11:50/ 15:40 – 15:50 

            Pentru clasele pregătitoare pauzele sunt aceleasi, iar ultimele 10 minute ale 

fiecărei ore de curs sunt acoperite cu activităti recreative. Trei clase urmează cursurile 

după-amiază (cu acordul Consiliului de Administrattie): I B, a II-a A si a IV-a A. 
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c. invatamantul gimnazial: 

         - locatia cursurilor: corpul A al cladirii scolii 

         - durata orei de curs: 50 minute 

         - durata totala zilnica a programului scolar: 8:00 -14:00 

         - numar total pauze/zi: 5 

         - durata pauzelor: 

             - pauza 1: de la ora 8:50 – la ora 9:00 

             - pauza 2: de la ora 9:50 – la ora 10:00 

  - pauza 3: de la ora 10: 45 – la ora 11:05 

  - pauza 4: de la ora 11:50 – la ora 12:00 

  - pauza 5: de la ora 12:50 – la ora 13:00 

 

Art.13  În situatii speciale si doar pe o perioadă determinată, durata orelor de curs si durata 

pauzelor pot fi modificate, la propunerea fundamentată a directorului scolii si numai prin hotărârea 

de acceptare a Consiliului de Administratie. 

Art.14  Programul didactic zilnic se desfăşoara sub îndrumarea, conducerea şi supravegherea 

cadrelor didactice de serviciu şi a elevilor de serviciu, pe baza unui grafic zilnic format din cadre 

didactice şi elevi de serviciu. 

Art.15 Acest grafic este expus la : 

        - afişierul elevilor  

        - afişierul din cancelarie.  

Art.16  Câte 3 elevi desfasoara serviciul pe scoala (dimineaţă) pe timpul unei zile pe holul şcolii, 

la măsuţa de serviciu, în corpurile A şi C.  

Art.17 Pauzele sunt anunţate prin soneria şcolii. 

Art.18   Toate anunţurile care vizeaza informarea cadrelor didactice sunt consemnate pe tabla din 

cancelarie sau avizier. 

Art.19  Serviciul secretariat-contabilitate îsi desfăsoară programul de activitate zilnica în intervalul 

8.00 – 16.00.  

Art.20   Accesul elevilor la secretariat este permis conform programului afisat.  

Art.21 Carnetele de elev sunt avizate de secretariat prin intermediul dirigintilor si învătătorilor. 

Art.22 Intrarea la cursuri a elevilor din: 

           - învătământul primar este efectuata prin usa dinspre curtea interioară – corp B si C, în 

intervalul 7.30 – 12.00, respectiv 16.00. 

           - învătământul gimnazial este efectuata prin usa dinspre curtea interioară a ș colii, în 

intervalul 7.30 – 14.30. 

Art.23 Accesul elevilor în scoala se face pe baza : 

                - uniformei ș colare stabilite  

                - carnetului de elev.  

Art.24 După ora 16.00, persoanele rămase în scoala trebuie să aibă in mod obligatoriu acordul 

directorului scolii.  

Art.25 Prezenta în scoala în afara orelor de curs, pentru orice activitate, inclusiv pentru ore de 

pregătire suplimentară, este permisă numai cu acordul directorului scolii. 

Art.26 Accesul persoanelor străine, inclusiv al părintilor/tutorilor elevilor se efectuează conform 

procedurii, fiind permis în urma verificării identitătii acestora, a consemnării efectuate de elevul de 

serviciu în „Registrul vizitatorilor” – document cod: F RVZ/CIM (a se vedea modelul din Anexa 1 

a prezentului regulament) 
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Art.27 În cazul ș edintelor cu părintii sau al oricăror activităti ce impun prezenta persoanelor 

străine în scoală, organizatorii vor prezenta la elevul de serviciu pe scoala lista nominală a 

persoanelor participante. Elevul de serviciu imediat preda aceasta lista directorului scolii pentru 

luarea unei decizii. Pe durata analizei si aprobarii acestei liste, persoanele straine nu au acces decat 

numai pe primul hol de la intrarea in scoala. In cazul aprobarii acestei liste, persoanele in cauza 

sunt insotite de elevul de serviciu la destinatia dorita de acestea. 

Art.28 Nu este permis accesul nici unui autovehicol in curtea scolii decat numai in cazuri de 

extrema urgenta, respectiv cel al salvarilor si al echipelor de interventie ale pompierilor sau al 

echipajelor de politie aflate in misiune.     

Art.29 Este interzisă intrarea în scoala a persoanelor : 

                 - aflate sub influenta băuturilor alcoolice, 

                 - turbulente  

                 - care au intentia vădită de a tulbura ordinea si linistea 

                 - însoț ite de câini, 

                 - care posedă asupra lor : 

                           - băuturi alcoolice 

                           - arme sau obiecte contondente,  

                            -substante toxice, explozive-pirotehnice, iritante lacrimogene, usor inflamabile, 

                           - materiale cu caracter obscen sau instigator 

                           - produse stupefiante 

Art.30  Elevii pot părăsi scoala în timpul desfăsurării programului scolar doar pentru motive bine 

întemeiate si dovedite pe baza: 

         - unei adeverinte eliberate de cadrul medical de la cabinetul medical al scolii;  

         - unei învoiri scrise data de părinte/ tutore; 

         - unei trimiteri de la medicul de familie pentru rezolvarea unor probleme de sănătate; 

         - unei solicitari formulate direct de părinte/tutore, pentru rezolvarea unor probleme urgente  

           de familie.  

Art.31 În toate cazurile mentionate mai sus, elevii nu pot părăsi scoala decât însotiti de către 

părinti/ tutori. 

Art.32 Organizarea activităţilor cu elevii (programe distractive, excursii, concursuri etc.) atât în 

şcoală cât şi în afara acesteia, este permisa numai cu aprobarea scrisa a directorului scolii. 

Art.33 Se  constituie contribuţia benevolă pentru fondul şcolii, respectiv de un leu de elev pe 

semestru. Acest fond este utilizat pentru premierea activităţilor extraşcolare. 

Art.34 Consiliul de administraţie al şcolii, comisiile metodice şi comisiile de catedră îşi desfăşoara 

activitatea după graficul şi atribuţiile pentru fiecare membru, existente în dosarul şcolii. 

Art.35 Înscrierea in scoala a elevilor este realizata conform metodologiilor de înscriere, pe baza 

unei cereri completate on line, adresata directorului scolii si înregistrată la serviciul secretariat  în 

format letric, la fiecare început de ciclu scolar: 

                     - invatamant preprimar – grupa mică 

                     - invatamant primar – clasa pregătitoare 

sau în cazul transferului din altă unitate scolară. 

Art.36  Repartizarea elevilor pe clase este efectuata de către conducerea scolii, cu respectarea 

prevederilor legislatiei în vigoare. 

Art.37 Clasele si grupele pentru Curriculum la Dispozitia Scolii (CDS) sunt constituite în functie 

de : - optiunile elevilor,  

                     - spatiul existent în scoală  

                     - resursele uman de care dispune scoala. 
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Art.38  În Şcoala Gimnaziala Gherăeşti functionează un numar total de 7 comisii metodice / 

catedre si anume: 

- comisia educatoarelor 

- comisia învătătorilor 

- comisia ,,Limbă si comunicare” 

- comisia ,,Matematică si stiinte” 

- comisia ,,Om si societate” 

- catedra de educatie fizică si sport 

- comisia ,,Consiliere si orientare” 

Art.39  La nivelul ș colii se stabilesc ș i alte comisii în cadrul Consiliului de Administraț ie, 

acestea fiind numite prin decizie de către director; 

Art.40  La sfârsitul fiecărui semestru, responsabilii comisiilor metodice au responsabilitatea de a 

prezenta Consiliului de Administratie câte un Raport de activitate al comisiei. 

Art.41 În  Şcoala Gimnazială, comuna Gherăeşti functionează comisii de lucru cu caracter 

permanent si ocazional, constituite prin decizia directorului scolii, a căror componentă este 

stabilită la începutul fiecărui an scolar în cadrul sedintei Consiliului de Administratie.  

Art.42  Lista comisiilor de lucru este cuprinsă în Anexa 2 a prezentului regulament. 

Art.43  În cadrul scolii functionează biblioteca scolară pe baza regulamentului elaborat de 

Ministerul Educatiei Nationale si al unui regulament propriu aprobat de conducerea scolii. 

Art.44  În cadrul scolii fumatul este interzis, conform prevederilor legislatiei în vigoare. 

 

CAPITOLUL II  –  Conducerea şcolii 

 

Art.45  Managementul de vârf al scolii Gimnaziale Gherăesti este format din : 

                  - Consiliul de Administratie,  

                  - director  

                  - director-adjunct.  

Art.46 În activitatea pe care o desfăsoară, Consiliul de Administratie si directorii colaborează cu: 

                  -  Consiliul profesoral,  

                  -  Comitetul de părinti, 

                  -  Consiliul scolar al elevilor, 

                  -  Autoritătile administratiei publice locale.  

 

                    SECTIUNEA I - Consiliul de Administraț ie 

 

       I.1. Rolul Consiliului de Administratie 

Art.47 Consiliul de Administratie coordoneaza si tine sub control toate activităț ile desfăș urate în 

cadrul acestei unităț i de învăț ământ preuniversitar. 

I.2. Legislaț ia aplicabilă funcț ionării Consiliului de Administraț ie 

Art.48 Având în vedere OMECT nr. 3753/09. 02. 2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii 

în sistemul naț ional de învăț ământ, până la elaborarea ș i intrarea în vigoare a metodologiilor 

pentru aplicarea Legii Educaț iei Naț ionale nr.1/2011, cu modificările ș i completările ulterioare, 

procedura de constituire, structura ș i atribuț iile Consiliilor de Administraț ie ale unităț ilor de 

învăț ământ preuniversitar sunt ce1e specificate de ROFUIP aprobat prin OMEdC nr.49251/2005 

modificat prin Ordinul nr. 5619/2010. Potrivit acestor prevederi legale la ș edinț ele Consiliului 

de Administraț ie va fi invitat ș i va participa fără drept de vot, cu statut de observator, liderul de 
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sindicat din unitatea de învăț ământ. Punctul de vedere al liderului de sindicat se menț ionează în 

procesul-verbal al ș edinț ei (art. 33, alin. 4).  

Art.49 Consiliul de Administraţie asigură respectarea prevederilor care decurg din: 

                 - legi, hotărâri, ordonanţe şi ordonanţe de urgenţe ale Guvernului,  

                 - ordine ale ministrului,  

                 - decizii ale Inspectoratului Scolar/consiliului local,  

                 - hotărâri stabilite la nivel de consortiu scolar, în cazul în care face parte dintr-un 

consortiu scolar care participa la stabilirea măsurilor de implementat in cadrul scolii. 

 

       I.3. Structura organizatorică a Consiliului de Administratie  

Art.50 Consiliul de Administratie este organ de conducere al scolii si este alcătuit din 9 membri, 

astfel:  

              - 5 sunt cadre didactice (din care 1 reprezentant al structurilor arondate),  

              - un reprezentant al primarului,  

              - 1 reprezentant al Consiliului Local, 

   - 1 reprezentant al operatorilor economici,  

              - 1 reprezentant al părintilor.  

Art.51 Preşedintele Consiliului de Administraţie este directorul unităţii de învăţământ.  

Art.52 Directorul si directorul adjunct sunt membri de drept ai Consiliului de Administraț ie, din 

cota aferentă cadrelor didactice. 

Art.53 La sedintele Consiliului de Administratie participă si liderul de sindicat, cu statut de 

observator. 

Art.54 La sedintele Consiliului de Administratie pot participa, în calitate de invitati, reprezentanti 

ai societătii civile si ai altor parteneri educationali interesati, în functie de problematica din ordinea 

de zi. 

Art.55 Personalul didactic de predare şi de instruire practică, care face parte din Consiliul de 

Administraţie, este ales de Consiliul Profesoral, la propunerea directorului sau a celorlalţi membri 

ai acestuia, dintre cadrele didactice care au calităţi manageriale şi performanţe profesionale 

deosebite.  

Art.56 Preşedintele Consiliului de Administraţie numeşte, prin decizie, secretarul Consiliului de 

Administraţie, care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor 

Consiliului de Administraţie.  

 

       I.4. Atributiile Consiliului de Administratie 

Art.57 Atributiile Consiliului de administratie sunt cele prevăzute în art. 96, din Legea educatiei 

nationale nr. 1/2011, în art. 29 din Regulamentul de organizare si functionare a unitătilor din 

învătământul preuniversitar si în art. 4 din Metodologia de organizare si functionare a Consiliului 

de Administratie din unitătile de învătământ preuniversitar. 

Art.58 In domeniul Managementului instituţional şi financiar Consiliul de Administratie are 

urmatoarele atributii: 

a) aprobă planul de dezvoltare institutională elaborat sub conducerea directorului unităţii de 

învăţământ;  

b) aprobă planul managerial al directorului unitătii de învătământ preuniversitar; 

c) validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învătământ 

preuniversitar şi promovează măsuri ameliorative, conform normelor legale în vigoare; 

d) avizează proiectul planului de scolarizare;  

e) aprobă procedurile elaborate, conform Sistemului de Control Managerial Intern; 
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d) particularizează, la nivelul unităţii de învăţământ, contractul educaţional – tip, aprobat prin 

ordin al Ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului în care sunt înscrise drepturile şi 

obligaţiile reciproce ale unităţii de învăţământ şi ale părinţilor, în momentul înscrierii preşcolarilor 

sau ale elevilor; 

f) aprobă regulamentul intern al unităţii de învăţământ preuniversitar, după ce a fost dezbătut în 

consiliul profesoral, în comisia paritară si în consiliul elevilor; 

aprobă acordarea burselor şcolare, conform legislaţiei în vigoare; 

e) aprobă acordarea premiilor pentru personalul unităţii de învăţământ, în conformitate cu 

prevederile legislaţiei în vigoare;   

f) îşi asumă, alături de director, răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ;   

g) stabileşte utilizarea veniturilor proprii ale unităţii de învăţământ, în concordanţă cu planurile 

operaţionale din proiectul de dezvoltare instituţională şi planul managerial pentru anul în curs;   

h) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;    

 i) aprobă utilizarea excedentelor anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli ale 

activităţilor finanţate integral din venituri proprii, raportate în anul următor, cu aceeaşi destinaţie 

sau pentru finanţarea altor cheltuieli ale unităţii de învăţământ;  

j)  stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţi;  

k) elaborează tematica şi graficul şedinţelor consiliului de administraţie;  

l) stabileşte responsabilităţile membrilor consiliului de administraţie şi procedurile de lucru;  

m) avizează statul de funcţii pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic şi îl supune 

ordonatorului de credite;  

n) pune în aplicare hotărârile luate în şedinţa reunită a consiliilor de administraţie ale unităţilor de 

învăţământ partenere în consorţiul şcolar din care unitatea de învăţământ face parte. 

 

Art.59 In domeniul Managementului  curriculumului Consiliul de Administratie are urmatoarele 

atributii: 

g) stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor pe domenii de activitate din unitatea de 

învăţământ; 

h) stabileşte, în urma consultării cu elevii şi părinţii, pe baza resurselor disponibile şi a 

propunerilor consiliului profesoral, curriculumul la decizia şcolii, constituit atât din pachete 

opţionale ofertate la nivel naţional, regional şi local, cât şi din pachete disciplinare opţionale 

ofertate la nivelul unităţii de învăţământ, în conformitate cu prevederile legii educaţiei naţionale;  

c) aprobă programele şcolare pentru disciplinele/domeniile de studiu, respectiv modulele de 

pregătire opţionale elaborate la nivelul unităţii de învăţământ, cu consultarea Consiliului 

Profesoral, Consiliului consultativ al elevilor, structurii asociative a părinţilor; 

d) aprobă orarul unităţii de învăţământ;  

e) aprobă măsuri de optimizare a procesului didactic propuse de consiliul profesoral; 

i) controlează periodic parcurgerea materiei şi evaluarea ritmică a elevilor, solicitând rapoarte 

sintetice din partea şefilor de catedre/comisii metodice; 

 

Art.60 In domeniul Managementului resursurselor umane Consiliul de Administratie are 

urmatoarele atributii: 

a) aprobă comisiile concursului de ocupare a posturilor didactice auxiliare şi administrative din 

unitatea de învăţământ şi validează rezultatele concursului; 

j) acordă calificativele anuale pentru întreg personalul salariat, pe baza propunerilor rezultate din 

Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învăț ământ 
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preuniversitar, a analizei şefilor catedrelor/comisiilor metodice, a celorlalte compartimente 

funcţionale;  

k) aprobă transferurile scolare ale elevilor, în conformitate cu prezentul regulament; 

c) avizează, la solicitarea conducerii unităţii de învăţământ, realizarea unui nou examen medical 

complet, în cazurile de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală; 

d) aprobă continuitatea pe postul didactic/catedra ocupat(ă), pentru cadrele didactice angajate cu 

contract de muncă pe o perioadă determinată, care au promovat examenul de definitivare în 

învăţământ, în condiţiile legii;  

e) la propunerea directorului scolii, stabileste posturile vacante, organizează concursurile pe post si 

angajarea personalului didactic;   

f) stabileşte posturile didactice/catedrele disponibile pentru angajare, statutul acestora: vacante, 

rezervate, precum şi condiţiile şi modalităţile de ocupare a acestora în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare;   

g) aprobă comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor;  

h) validează comisiile de concurs, în cazul în care concursul se organizează la nivelul consorţiului 

şcolar;  

i) validează rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice; 

j) aprobă prelungirea duratei contractului individual de muncă şi în anul şcolar următor, pentru 

candidaţii care au ocupat prin concurs validat, în condiţiile metodologiei, de consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ, un post didactic rezervat şi care au încheiat contractul 

individual de muncă pe o perioadă de cel mult un an şcolar, respectiv până la revenirea titularului 

pe post;  

k) aprobă eliberarea din funcţie a personalului didactic;   

l) aprobă si revizuieşte anual fişa individuală a postului, care constituie anexă la contractul 

individual de muncă pentru fiecare categorie de personal; 

m) stabileste perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic, în 

funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză, dar cu asigurarea personalului didactic 

necesar pentru desfăşurarea examenelor naţionale;  

n) aprobă 6 luni de concediu plătit, o singură dată, pentru cadrele didactice care redactează teza de 

doctorat sau lucrări în interesul învăţământului pe bază de contract de cercetare sau de editare; 

o) aprobă concediu fără plată, cu durata totală de maxim 3 ani într-un interval de 7 ani, pentru 

personalul didactic care din proprie iniţiativă solicită să se specializeze/să continue studiile, dacă 

se face dovada activităţii respective;  

p) numeste comisiile de cercetare disciplinară pentru personalul didactic şi personalul de 

conducere din unitatea de învătământ; 

q) propune sancţiunile pentru personalul de conducere al unităţii de învăţământ preuniversitar si se 

comunică persoanelor în cauză prin decizie a inspectorului şcolar general; 

r) aprobă pensionarea personalului didactic, în timpul anului şcolar, pentru motive temeinice;  

s) hotăraste modificarea duratei contractului individual de muncă din „perioadă determinată” în 

„perioadă nedeterminată”, pentru cadrele didactice care au promovat examenul pentru 

definitivarea în învăţământ, ulterior ocupării unui post didactic vacant, prin concurs validat; 

t) prelungeşte contractul individual de muncă şi în anul şcolar următor, pentru candidaţii care au 

ocupat prin concurs validat, în condiţiile actualei metodologii, un post didactic rezervat, în situaţia 

în care postul îşi păstrează statutul;  

u) aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi schema de 

personal nedidactic;  
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v) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice la propunerea consiliului 

profesoral; 

x) aprobă sanctiunile propuse de director sau de cel putin 2/3 din numărul total al membrilor  

Consiliului de Administratie pentru personalul didactic, conform legii; 

z) elaborează, prin consultare cu sindicatele, fişele şi criteriile de evaluare specifice unităţii de 

învăţământ preuniversitar, pentru personalul administrativ, în vederea acordării calificativelor 

anuale, a primelor lunare;  

aa) stabileşte perioadele concediului de odihnă, pe baza cererilor individuale scrise ale tuturor 

salariaţilor unităţii de învăț ământ preuniversitar; 

bb) acordă titlul de “profesorul anului, pe unitatea de învătământ preuniversitar, personalului cu 

rezultate deosebite la catedră, la propunerea Consiliului Profesoral. 

 

Art.61 In domeniul Managementului administrativ Consiliul de Administratie are urmatoarele 

atributii:  

a) aprobă fisa de identitate a unitătii de învătământ preuniversitar; stabileste pozitia 

scolii în relatii cu terti; 

b) administrează componentele bazei materiale a scolii;  

c) aprobă acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor de deplasare şi de participare 

la manifestări ştiinţifice organizate în străinătate, pentru personalul didactic, în limita fondurilor 

alocate prin buget, din fonduri extrabugetare sau sponsorizări;  

d) administrează, prin delegare din partea consiliului local, terenurile şi clădirile în 

care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar şi prin preluare de la vechiul 

consiliu de administraţie, celelalte componente ale bazei materiale-mijloace fixe, obiecte de 

inventar, materiale care sunt de drept proprietatea unităţii de învăţământ preuniversitar; 

 

Art.62 Consiliul de Administraţie îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin ordine, metodologii, note, 

dispoziţii ale Ministerului Educaţiei. 

Art.63 Incompatibilităţi privind membrii Consiliului de Administraţie: 

a) nu pot avea, pe perioada exercitării mandatului, funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în 

cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional; 

b) nu pot avea calitatea de membri în acelaşi consiliu de administraţie soţul, soţia, fiul, fiica, rudele 

până la gradul al IV-lea şi afinii; 

c) nu trebuie să fi primit o sancţiune în ultimii 3 ani; 

d) nu trebuie să se afle în litigii directe cu şcoala, conflicte de interese, alte situaţii specificate de 

legislaţia în vigoare şi, în acest caz, preşedintele de şedinţă are obligaţia de a suspenda calitatea de 

membru în consiliul de administraţie a persoanei respective; 

e) dacă are cazier judiciar; 

f) nu poate avea calitatea de membru al consiliului de administraţie primarul aflat în  perioada 

exercitării mandatului la momentul constituirii consiliului de administraţie. 

 

       I.5. Intrunirile Consiliului de Administratie 

Art.64 Consiliul de Administraţie se întruneşte lunar, precum şi ori de câte ori consideră necesar 

directorul sau o treime din membrii acestuia şi este legal constituit în prezenţa a cel puţin 2/3 din 

numărul membrilor săi.  

Art.65 Consiliul de Administraţie este convocat şi la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliului 

elevilor, sau a jumătate plus unu din membrii consiliului reprezentativ al părinţilor/asociaţiei de 

părinţi.  
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Art.66 Membrii Consiliului de Administraţie au obligaţia de a face dovada participării în ultimii 5 

ani la programe/cursuri de formare specifice managementului unităţilor de învăţământ şi 

managementului calităţii în educaţie.  

Art.67 Hotărârile Consiliului de Administraţie se iau prin vot, cu jumătate plus unu din numărul 

membrilor prezenţi. 

Art.68 Pe parcursul exercitării mandatului, membrii Consiliului de Administratie nu pot avea 

functia de presedinte sau vicepresedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judetean sau 

national. 

Art.69 Preşedintele Consiliului de Administraţie invită în scris, cu 48 de ore înainte de data 

şedinţei, membrii Consiliului de Administraţie şi observatorii, care nu fac parte din personalul 

şcolii.  

Art.70 La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie, toţi membrii şi invitaţii, dacă 

există, au obligaţia să semneze procesul-verbal, încheiat cu această ocazie. Preşedintele consiliului 

răspunde de acest lucru. 

Art.71 Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor 

şedinţei respective 

Art.72 Procesele-verbale se înregistreaza de secretarul Consiliului de Administratie în „Registrul 

de procese-verbale ale Consiliului de Administraţie”, pentru a deveni document oficial.  

Art.73 Acest registru  de procese-verbale se leagă şi se numerotează de catre secretarul consiliului.  

Art.74 Pe ultima foaie, preşedintele consiliului ştampilează şi semnează, pentru autentificarea 

numărului paginilor şi a registrului.  

Art.75 Registrul de procese-verbale ale Consiliului de Administraţie este însoţit, în mod 

obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, 

tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.).  

Art.76 Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează în biroul directorului scolii, 

într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la preşedintele şi la secretarul consiliului.  

 

                    SECTIUNEA II - Consiliul de Profesoral 

 

       II.1. Rolul Consiliului Profesoral 

Art.77 Consiliul Profesoral coordoneaza si tine sub control toate activitatile desfasurate de cadrele 

didactice din cadrul scolii. 

 

       II.2. Legislatia aplicabila functionarii Consiliului Profesoral 

Art.78 Consiliul Profesoral îsi desfăsoară activitatea conform dispozitiilor Legii educatiei 

nationale nr. 1/2011, cu toate actualizarile ulterioare. 

 

       II.3. Structura organizatorica a Consiliului Profesoral 

Art.79 Consiliul Profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice cu norma de bază în 

scoala si  este prezidat de către directorul scolii. 

Art.80 Directorul scolii numeste prin decizie secretarul Consiliului Profesoral, care are atributia de 

a redacta lizibil si inteligibil procesele-verbale ale sedintelor Consilului Profesoral. 

Art.81 Personalul didactic auxiliar este obligat să participe la sedintele Consiliului Profesoral 

atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia si atunci când este invitat. 

Art.82 La sedintele Consiliului Profesoral directorul poate invita, în functie de tematica dezbătută, 

reprezentanti desemnati ai părintilor, ai Consiliului scolar al elevilor, ai autoritătilor locale si ai 

partenerilor sociali.  
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Art.83 La sfârsitul fiecărei sedinte toti membrii Consiliului Profesoral si invitatii, în functie de 

situatie, au obligatia să semneze procesul verbal încheiat cu această ocazie; nesemnarea 

proceselor-verbale ale Consiliului Profesoral se consideră abatere disciplinară. 

 

       II.4. Atribuț iile Consiliului Profesoral 

Art.84 Atributiile Consiliului Profesoral sunt cele prevăzute în art. 98, al. (2), din Legea educatiei 

nationale nr. 1/2011 si în art. 38 din Regulamentul de organizare si functionare a unitătilor din 

învătământul preuniversitar. 

Art.85 Consiliul Profesoral poate adopta un regulament cu precizări suplimentare pentru diferite 

situaţii sau categorii de probleme (aprecierea cadrelor didactice pentru recompense, pentru 

participarea la concursuri sau la activităţi de perfecţionare etc.). 

Art.86 Atributiile Consiliului profesoral sunt: 

a) gestionează şi asigură calitatea actului didactic prin şefii/responsabilii de catedre, comisii 

metodice şi responsabilul comisiei de asigure a calităţii, care propun măsuri concrete ce vor fi 

avizate în consiliul profesoral şi aprobate de Consiliul de Administraţie;  

b) desemnează membrii comisiei pentru  elaborarea Codului de etică profesională,   aprobă Codul 

de etică profesională şi monitorizează aplicarea acestuia, la propunerea directorului; 

c) validează fişele de autoevaluare ale personalului angajat al scolii, în baza cărora consiliul de 

administraţie hotărăşte calificativul anual; 

d) propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a procesului didactic prin 

şefii/responsabilii de catedre, comisii metodice şi responsabilul comisiei de asigure a calităţii;  

e) propune Consiliului de Administraţie curriculumul la decizia şcolii; 

f) propune consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului de „profesorul anului” 

personalului cu rezultate deosebite la catedră; 

g) aprobă sancţionarea abaterilor disciplinare ale elevilor,  validează notele la purtare mai mici de 

7, precum si calificativele la purtare mai mici de  „bine” pentru clasele  din învăţământul primar. 

h) validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală, prezentată de fiecare 

învăţător/diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şi 

corigenţe; 

i) propune Consiliului de Administraţie iniţierea procedurii legale în cazul cadrelor didactice cu 

performanţe slabe sau pentru încălcări ale eticii profesionale precum şi în  cazul abaterilor 

disciplinare săvârşite de personalul didactic, conform legislaţiei în vigoare şi a prevederilor  

regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 

j) propune programele de formare şi dezvoltare profesională continuă a cadrelor didactice spre 

aprobare în  Consiliul de Administraţie; 

k) alege cadrele didactice membre ale Consiliului de Administraţie; 

l) avizează raportul asupra calităţii educaţiei din scoala, elaborat de director, pe care îl propune 

consiliului de administraţie spre aprobare; 

m) validează oferta de discipline opţionale pe anul şcolar în curs; 

n) avizează proiectul planului de şcolarizare, propus de director; 

o) dezbate şi avizează regulamentul intern al unităţii de învăţământ; 

p) avizează structura organizatorică/ organigrama scolii  şi   componenţa nominală a catedrelor/ 

comisiilor metodice din scoala, propuse de director; 

q) alege, prin vot secret, cadrele didactice   membre ale comisiei pentru Evaluarea şi asigurarea 

calităţii; 

r) dezbate, la solicitarea Ministerului Educaţiei, a Inspectoratului Şcolar sau din proprie iniţiativă, 

proiecte de legi sau de acte normative, care reglementează activitatea instructiv-educativă si 
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transmite inspectoratului şcolar propuneri de modificare sau de completare; 

s) dezbate probleme legate de conţinutul sau de organizarea activităţii instructiv-educative din 

unitatea de învăţământ. 

Art.88 Consiliul Profesoral poate avea suplimentar si alte atributii stabilite de Consiliul de 

Administratie. 

 

       II.5. Intrunirile Consiliului Profesoral 

Art.89 Consiliul Profesoral se întruneste lunar în sesiuni ordinare sau ori de câte ori este nevoie, la 

propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii personalului 

didactic.  

Art.90 Convocarea Consiliului Profesoral este realizată în scris de directorul şcolii, la începutul şi 

la sfârşitul fiecărui semestru.  

Art.91 Convocarea şedinţelor ordinare (dacă nu este stabilită o zi anume) se face cu cel puţin 3 

zile înainte de data la care va avea loc întrunirea. 

Art.92 Directorul poate convoca Consiliul Profesoral în şedinţe extraordinare pentru rezolvarea 

unor probleme urgente. 

Art.93 Consiliul Profesoral se consideră întrunit dacă prezenţa reprezintă 2/3 din numărul total de 

membri. 

Art.94 Temele pentru sedintele ordinare sunt propuse de direcorul scolii si aprobate în prima 

sedintă a Consiliului Profesoral de la începutul fiecărui an scolar. 

Art.95 Oricare membru al Consiliului Profesoral poate face propuneri şi poate ridica obiecţii 

referitoare la problemele discutate. 

Art.96 La sedintele Consiliului Profesoral participarea cadrelor didactice este obligatorie; absenta 

nemotivată de la aceste sedinte se consideră abatere disciplinară. 

Art.97 Directorul prezinta Consiliului Profesoral petiţiile şi propunerile salariaţilor sau altor 

persoane fizice sau juridice care nu fac parte din Consiliul Profesoral, dar ale căror probleme sunt 

de competenţa Consiliului profesoral. 

Art.98 Directorul scolii tine evidenta participării cadrelor didactice la sedintele Consiliului 

Profesoral. 

Art.99 La trei absente nemotivate propune Consiliului Profesoral spre dezbatere sanctionarea  

cadrului didactic în culpă.  

Art.100 Hotărârile in Consiliul Profesoral se iau prin vot deschis sau secret, în funcţie de opţiunea 

membrilor, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al  membrilor prezenţi şi sunt 

obligatorii pentru personalul  didactic din scoala. 

Art.101 Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al Consiliului Profesoral, care se 

înregistrează în scoala pentru a deveni document oficial, se leagă si se numerotează.  

Art.102 Pe ultima foaie a acestui registru, directorul scolii ştampilează si semnează pentru 

autentificarea numărului paginilor si a registrului. 

Art.103 Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit în mod obligatoriu de 

dosarul Consiliului Profesoral  care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, 

informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.).  

Art.104 Cele doua documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează într-un fişet securizat, ale 

cărui chei se găsesc la secretarul consiliului profesoral şi la directorul unităţii de învăţământ. 

 

                   SECTIUNEA III – Directorul ș colii 

 

       III.1. Rolul Directorului ș colii 
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Art. 105 Funcţia de director se ocupă prin concurs public, în conformitate cu prevederile legislatiei 

în vigoare şi cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de 

director. Pot participa la concurs cadre didactice titulare, membre ale corpului national de experti 

în management educational.  

Art. 106 Directorul este ordonatorul de credite al unitătii de învătământ si presedintele Consiliului 

de Administratie; 

Art. 107 Directorul este preşedintele consiliului profesoral şi reprezintă unitatea de învăţământ 

preuniversitar în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în limitele competenţelor prevăzute de 

lege; 

Art. 108 Pe perioada exercitării mandatului, directorul unitătii de învăţământ preuniversitar nu 

poate detine, conform legii, funcţia de presedinte sau vicepresedinte al unui partid politic, la nivel 

local, judeţean sau naţional. 

Art. 109 Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii de învătământ preuniversitar sunt cele 

prevăzute de legislaţia în vigoare şi de prezentul regulament. 

 

III.2. Atributiile Directorului scolii 

Art. 110 Atribuţiile directorului unităţii de învăţământ preuniversitar sunt în conformitate cu 

prevederile legale si cu cele prevăzute în prezentul regulament. 

Directorul unitătii de învătământ preuniversitar are următoarele atribuț ii: 

(a) organizează activitatea educatională; 

(b) este reprezentantul legal al unitătii de învătământ preuniversitar si realizează conducerea 

executivă a acestuia; 

(c) organizează şi răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ 

preuniversitar; 

(d) asigură managementul strategic al unitătii de învătământ preuniversitar în colaborare cu 

autoritătile locale; 

(e) asigură managementul operational al unitătii de învătământ preuniversitar; 

(f) asigură corelarea obiectivelor specifice unitătii de învătământ preuniversitar cu cele la nivel 

national si local; 

(g) coordonează procesul de obtinere a autorizatiilor si avizelor legale necesare functionării 

unitătii de învătământ preuniversitar; asigură aplicarea si respectarea normelor de sănătate si 

securitate în muncă; 

(h) este ordonatorul de credite al unitătii de învătământ preuniversitar; propune spre aprobare 

în consiliul de administratie proiectul de buget si raportul de executie bugetară; se preocupă de 

atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

(i) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale a 

unităţii de învăţământ preuniversitar; 

(j) propune inspectorului şcolar general proiectul planului de şcolarizare, cu avizul consultativ 

al consiliului profesoral si al Comitetului local de dezvoltarea parteneriatului social pentru 

formarea profesională, pentru învătământul profesional si tehnic, aprobat de consiliul de 

administraţie;  

(k) coordonează colectarea si transmite inspectoratului scolar judetean/al municipiului 

Bucureș ti datele statistice pentru sistemul national de indicatori privind educatia; pentru statistici 

privind etnia elevilor, conlucrează cu personalul didactic din rândul acestor etnii, cu mediatorul 

ș colar, cu liderii formatiunilor etnice locale; 
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(l) numeşte profesorii pentru învăţământul preşcolar/primar şi profesorii diriginţi la clase şi 

consilierul educativ cu aprobarea consiliului de administratie; stabileşte componenţa formaţiunilor 

de studiu cu aprobarea consiliului de administratie; 

(m) numeste Comisia de recunoastere si transfer a rezultatelor învătării, în unitătile de 

învătământ preuniversitar care scolarizează elevi în învătământul tertiar nonuniversitar. 

(n) încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat, cu aprobarea consiliului de 

administratie si semnează parteneriate cu agentii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; întocmeşte fişele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii şi contractului 

colectiv de muncă; asigură aplicarea si respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă. 

(o) stabileste componenta catedrelor şi comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ 

preuniversitar, cu avizul consiliului de administraţie; 

(p) coordonează comisia de întocmire a orarului şi propune spre aprobare consiliului de 

administraţie, orarul unităţii de învăţământ;  

(q) elaborează proiectul schemei de încadrare şi o supune spre aprobare consiliului de 

administraţie; coordonează elaborarea ofertei educationale a scolii si o propune spre aprobare 

consiliului de administratie; 

(r) asigură, prin responsabilii catedrelor şi ai comisiilor metodice, aplicarea planului de 

învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic, didactic-auxiliar şi 

nedidactic; controlează, cu sprijinul şefilor de catedră/comisii metodice calitatea procesului 

instructiv-educativ prin verificarea documentelor, asistente la ore şi participări la diverse activităţi 

educative extracurriculare si extrascolare; aprobă asistenţa la orele de curs sau la activităţi 

educative şcolare/extraşcolare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, a membrilor 

consiliului de administratie, a sefilor de catedră/responsabililor de comisii metodice; consemnează 

zilnic, în condica de prezenţă, absenţele şi întârzierile de la orele de curs ale personalului didactic, 

precum şi ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic, de la programul de lucru; răspunde de 

selectia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea si încetarea raporturilor de muncă ale 

personalului din unitatea de învătământ preuniversitar; propune consiliului de administraţie al 

unităţii de învăţământ preuniversitar vacantarea posturilor didactice, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului didactic; îsi asumă, alături de consiliul de administratie răspunderea 

publică pentru performantele unitătii de învătământ preuniversitar, pe care o conduce; comunică în 

scris inspectoratului şcolar judetean situaţia angajării pe posturi didactice a candidaţilor validaţi 

după concurs, a candidaţilor participanţi la concurs şi nerepartizaţi, precum şi situaţia posturilor 

didactice şi a orelor rămase neocupate după concursul organizat la nivelul unităţii de învătământ 

preuniversitar sau al consorţiilor şcolare; 

(s) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ preuniversitar. 

Instrumentele respective se aprobă în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ 

preuniversitar; îndeplineste alte atributii stabilite de către consiliul de administratie, conform legii;  

(t) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări sau 

diferenţe. Preşedinte al acestor comisii este directorul sau directorul adjunct;  

(u) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic şi al elevilor; atribuţiile 

acestora sunt precizate în regulamentul intern al unităţii de învăţământ preuniversitar; aprobă 

graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale;  

(v) aprobă regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive 

şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar; propune spre aprobarea 
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consiliului de administratie regulamentul de organizare si functionare al unitătii de învătământ 

preuniversitar. 

(w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de ştampila unităţii de învăţământ 

preuniversitar; asigură arhivarea documentelor oficiale si scolare; răspunde de introducerea datelor 

în B.D.N.E; 

(x) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;  

(y) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ preuniversitar, de către persoane din afara unităţii si 

accesul mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor cu drept de 

control asupra unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

(z) prezintă, anual, un raport asupra calitătii educatiei în unitatea sau în institutia pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare si asigurare a calitătii. Raportul este avizat de consiliul 

de administratie, este prezentat în fata comitetului de părinti si este adus la cunostinta autoritătilor 

administratiei publice locale si a inspectoratului scolar judetean. 

Art. 111 În exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor, directorul emite decizii, cu caracter 

normativ sau individual şi note de serviciu. 

Art. 112 Directorul este degrevat, parţial, de ore din norma didactică de predare, pe baza normelor 

aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. 

Art. 113 Perioada concediului anual de odihnă se aprobă de către inspectorul scolar general. 

 

              SECTIUNEA IV – Directorul adjunct al scolii 

 

       IV.1. Rolul Directorului adjunct al scolii 

Art. 114  Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în subordinea directorului cu care încheie 

contractul de management. 

Art. 115 Directorul adjunct coordonează activitatea Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea 

Calitătii si a Comisiei pentru combaterea violentei în mediul scolar; 

 

       IV.2. Atributiile Directorului adjunct al scolii 

Art. 116 Directorul adjunct îndeplineşte atribuţiile delegate de director pe perioade determinate, pe 

cele stabilite prin fişa postului şi preia toate prerogativele directorului în lipsa acestuia; are rol de 

administrator financiar cu următoarele atributii:  

a) gestionează baza materială a unităţii de învăţământ preuniversitar; 

b) coordonează activitatea personalului tehnic şi administrativ, de întreţinere şi curăţenie; 

c) întocmeste fisele postului pentru personalul din subordine si le prezintă directorului spre 

aprobare; 

d) întocmeşte proiectul programului anual de achiziţii cu privire la capitolul bunuri şi servicii 

şi documentaţiile de atribuire a contractelor împreună cu compartimentul de achiziţii publice; 

e) face parte din comisia de recepţie a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor constituită la nivelul 

unităţii; 

f) întocmeşte fişele de magazie şi ţine evidenta consumurilor de materiale aprobate de factorii 

de conducere, cu justificările corespunzătoare;  

g) supraveghează realizarea reparaţiilor şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare, gospodărire; 

h) asigură întreţinerea terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico-

materiale;  
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i) întocmeşte documentaţia pentru organizarea licitaţiilor şi monitorizează execuţia 

contractelor de închiriere încheiate de şcoală cu persoane fizice sau juridice; 

j) înregistrează, pe baza aprobării factorilor competenti, modificările produse cu privire la 

existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor şi prezintă actele corespunzătoare compartimentului 

financiar-contabil pentru a fi operate în evidenţele şi situaţiile contabile; 

k) propune conducerii unităţii de învătământ preuniversitar calificativele anuale ale 

personalului din subordine, măsuri de stimulare sau sancţiuni disciplinare; 

l) solicită emiterea/adoptarea hotărârilor care vizează administrarea în condiţii de legalitate şi 

eficientă a patrimoniului, organizarea activităţii, drepturile şi obligaţiile angajaţilor din 

compartimentul administrativ; 

m) prezintă un raport anual privind activitatea compartimentului administrativ pe linia 

asigurării integrităţii şi a utilizării eficiente a patrimoniului unităţii de învătământ preuniversitar, 

raport ce va fi supus validării consiliului de administraţie, odată cu rezultatele inventarierii anuale. 

Art. 117 Directorul adjunct răspunde de activitatea educativă scolară si extrascolară la nivelul 

unitătii de învătământ; 

Art. 118 Funcţia de director adjunct se ocupă, conform legii, prin concurs public sustinut de către 

cadre didactice titulare, care apartin corpului naţional de experţi în management educaţional. 

Art. 119 Pe perioada exercitării mandatului, directorul adjunct al unitătii de învăţământ  nu poate 

detine, conform legii, funcţia de presedinte sau vicepresedinte al unui partid politic, la nivel local, 

judeţean sau naţional. 

Art. 120 Perioada concediului anual de odihnă se aprobă de către directorul unitătii de învătământ 

preuniversitar. 

 

SECTIUNEA V -  Consilierul educativ 

 
V.1 Rolul consilierului educativ 

Art. 121  Consilierul educativ, numit si coordonator pentru proiecte si programe educative scolare 

ș i extrascolare, este cadru didactic titular, numit, prin decizie, de către directorul unităţii de 

învăţământ; 

Art. 122 Consilierul educativ îsi desfăsoară activitatea pe baza prevederilor legale ale programelor 

si ale ghidului metodologic „Consiliere si orientare”, ale Strategiei Ministerului Educatiei, 

Nationale privind educatia formală si nonformală, precum si reducerea fenomenului de violentă în 

mediul scolar; 

Art. 123 Consilierul educativ coordonează activitatea educativă din şcoală, iniţiază, organizează şi 

desfăşoară activităţile extraşcolare şi extracurriculare la nivelul unităţii de învăţământ 

preuniversitar în colaborare cu seful comisiei dirigintilor si cei ai comisiei de învătământ primar, 

cu comitetul de părinti pe scoală si cu reprezentanti ai consiliului scolar al elevilor pe scoală. 

 

V. 2 Atributiile consilierului educativ 

Art.124 Consilierul educativ are următoarele atribuţii: 

a) coordonează activitatea educativă din scoală; 

b) elaborează programul/calendarul activitătilor educative scolare si extrascolare proprii, în 

conformitate cu proiectul de dezvoltare institutională, cu planul de dezvoltare locală, cu directiile 

stabilite de către inspectoratul  scolar si Ministerul Educatiei Nationale, în urma consultării 

părintilor si a elevilor.  

c) face propuneri pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ preuniversitar; 
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d) analizează, semestrial, starea disciplinară a şcolii, absenteismul; realizează programele de 

prevenire şi intervenţie privind aspectele legate de delincvenţa juvenilă, violentă etc.; 

e) prezintă directorului rapoarte privind activitatea educativă si rezultatele acesteia; 

f) coordonează elaborarea şi implementarea de programe/proiecte de parteneriat educaţional; 

g) diseminează informatiile privind activitătile educative derulate în unitatea de învătământ 

preuniversitar; 

h) facilitează implicarea părintilor si a partenerilor educationali în activitătile educative; 

i) elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii pe teme 

educative; 

j) propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative desfăşurată la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

k) îndrumă activitatea comisiei ariei curriculare Consiliere şi orientare; monitorizează 

activitatea educativă desfăşurată de profesorii diriginţi; 

l) elaborează programe/proiecte de educaţie civică, promovarea sănătăţii, programe culturale, 

ecologice, sportive şi turistice; stabileşte legături formale cu instituţii naţionale şi locale de cultură, 

biserici, inspectoratele pentru sănătate publică, organele de poliţie, pompieri, agenţii pentru 

protecţia mediului, direcţiile judeţene pentru tineret şi sport, ONG-uri, cluburi ale copiilor şi 

cluburi sportive şcolare; 

m) propune Consiliului de Administratie parteneriate educative extrascolare cu palatele si 

cluburile copiilor, tabere scolare, baze turistice, sportive si alte institutii/unităti acreditate pentru 

activităti extrascolare;  

n) propune spre aprobare directorului liste nominale cu elevii participanti la activităti 

extrascolare organizate de cadrele didactice din unitatea de învătământ preuniversitar, excursii, 

tabere, expozitii, simpozioane, seminarii, schimburi de experientă, competitii etc., organizate în 

tară si străinătate, în timpul anului scolar si le înaintează spre avizare inspectoratului scolar 

judetean. Listele vor fi însotite si de acordul scris al părintilor/reprezentantilor legali; 

o) organizează schimburile şcolare naţionale şi internaţionale cu elevii, desfăşurate în cadrul 

programelor de parteneriat educaţional. 

Art. 125 Activitatea desfăşurată de consilierul educativ se regăseste în raportul anual de activitate, 

prezentat în consiliul de administratie si care este parte a planului de dezvoltare a scolii.  

 

          CAPITOLUL III  –  Personalul şcolii 

 

Art. 126 Personalul din cadrul scolii este format din : 

       - personal didactic,  

       - personal didactic auxiliar , 

       - personal nedidactic (administrativ). 

 

           SECTIUNEA I - Cerinte de ordin general 

 

Art. 127  Personalului scolii îi este interzis să desfăsoare actiuni de natură să afecteze imaginea 

publică a elevului, viata intimă, privată si familială a acestuia. 

Art. 128 Personalul din cadrul scolii are obligatia să sesizeze, la nevoie, institutiile publice de 

asistentă socială si protectie a copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, 

integritatea fizică si psihică a elevilor. 

Art. 129 Personalului scolii îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum si să agreseze 

verbal, fizic sau emotional elevii sau colegii. 
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Art. 130 Selectia personalului este efectuata prin concurs/examen, conform normelor specifice în 

vigoare. 

Art. 131 Angajarea personalului este efectuata prin încheierea contractului individual de muncă de 

către directorul scolii 

 

           SECTIUNEA II  -  Personalul didactic 

 

Art. 132   Personalul didactic al scolii cuprinde pesoanele responsabile cu instruirea si educatia 

elevilor si este reprezentat de: 

    - educatoare/profesori pentru învătământul prescolar 

    - învătători/profesori pentru învătământul primar 

    - profesori – învătământul gimnazial 

Art. 133 Personalul didactic este împărtit în 7 comisii metodice/catedre; 

Art. 134 Atributiile personalului didactic al scolii sunt în conformitate cu normativele în vigoare 

(Codul Muncii – 2003 cu modificările de până în 2005, Legea nr.1/2011– Legea Învăţământului 

(modificată şi completată), Statutul Personalului Didactic (modificat şi completat în 2001), 

ROFUIP-2005) si se referă la: 

a) conceperea activitătii profesionale  si realizarea obiectivelor instructiv-educative ale 

disciplinelor de învătământ, prin metodologii care respectă principiile psihopedagogice;   

b) utilizarea bazei materiale si a resurselor învătământului în scopul realizării obligatiilor 

profesionale;   

c) punerea în practică a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învătământ;   

d) organizarea, cu elevii, a unor activităti extrascolare cu scop educativ;   

e) colaborarea cu părintii, prin lectorate si alte actiuni colective cu caracter pedagogic;   

f) înfiintarea în unitătile de învătământ a unor laboratoare, ateliere, cabinete,  cercuri, cenacluri, 

formatii artistice si sportive;   

g) evaluarea performantelor la învătătură ale elevilor în baza unui sistem validat (standardele de 

performantă);   

h) verificarea ordinii la sfârsitul orei de curs/programului scolar în sala de clasă, laboratoare, 

cabinet; 

i) participarea la viata scolară, în toate compartimentele care vizează organizarea si desfăsurarea 

procesului de învătământ, conform deontologiei profesionale si, după caz, contractului colectiv de 

muncă.   

Art. 135  (1) Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăsurării activitătii didactice de 

nicio autoritate scolară sau publică.   

(2) înregistrarea video/audio a activitătii didactice poate fi facută numai cu acordul celui care o 

conduce.   

Art. 136 În spatiile scolare ori în vecinătatea acestora cadrul didactic este protejat de către 

autorităț ile responsabile cu ordinea publica.  

Art. 137 Personalul didactic este încurajat să participe la viata socială si publică, în beneficiul 

propriu, în interesul învătământului si al societătii românesti.   

Art. 138 Personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spatiul scolar sti poate 

întreprinde actiuni în nume propriu în afara acestui spatiu, dacă acestea nu afecteaza prestigiul 

învătământului si demnitatea profesiei de educator.   

Art. 139 Cadrele didactice au obligatia morală sa-si acorde respect reciproc si sprijin în 

îndeplinirea obligatiilor profesionale.   

Art. 140  Atributiile si responsabilitătile dirigintelui:  
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(1) organizează si coordonează: 

a) activitatea colectivului de elevi; 

b) activitatea consiliului clasei; 

c) sedinţele cu părinţii, semestrial si ori de câte ori este cazul; 

d) acţiuni de orientară scolară si profesională pentru elevii clasei; 

e) activităţi educative si de consiliere; 

f) activităţi extracurriculare, în scoală si în afara acesteia; 

(2) monitorizează: 

a) situaţia la învăţătură a elevilor; 

b) frecvenţa elevilor; 

c) participarea si rezultatele elevilor la concursurile si competiţiile scolare; 

d) comportamentul elevilor în timpul activităţilor scolare si extrascolare; 

e) participarea elevilor la programe si proiecte, precum si implicarea acestora în activităţi de 

voluntariat; 

f) nivelul de satisfacţie a elevilor si a părinţilor acestora în legătură cu calitatea actului 

instructiv educativ; 

(3) colaborează: 

a) cu profesorii clasei si coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si 

extrascolare, pentru informare privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii 

specifice activităţilor scolare si pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, 

care-i implică pe elevi; 

b) cu consilierul scolar, în activităţi de consiliere si orientare a elevilor clasei; 

c) cu conducerea scolii, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, pentru iniţierea 

unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la 

întreţinerea si dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea 

unor probleme/situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi; 

d) cu părinţii si comitetul de părinţi al clasei pentru toate aspectele care vizează activitatea elevilor 

si evenimentele importante în care acestia sunt implicaţi si cu alţi parteneri implicaţi în activitatea 

educativă scolară si extrascolară; 

e) cu compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor scolare si a actelor de studii ale 

elevilor clasei; 

f) cu persoana desemnată de conducerea unităţii de învăţământ pentru gestionarea bazei de date, în 

vederea completării si actualizării datelor referitoare la elevii clasei; 

(4) informează: 

a) elevii si părinţii acestora despre prevederile Regulamentului de organizare si funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar si ale regulamentului intern al scolii; 

b) elevii si părinţii acestora cu privire la reglementările referitoare la examene/testări naţionale si 

cu privire la alte documente care reglementează activitatea si parcursul scolar al elevilor; 

c) părinţii despre situaţia scolară, despre comportamentul elevilor, despre frecvenţa acestora la ore. 

Informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, în ora destinată acestui scop, la sfârsitul 

fiecărui semestru si an scolar, precum si ori de câte ori este nevoie; 

d) familiile elevilor, în scris, în legătură cu situaţiile de corigenţă, sancţionările disciplinare, 

neîncheierea situaţiei scolare sau repetenţie. 

Responsabilităti: 

(1) răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinţi, 

consiliul clasei; 

(2) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor; 
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(3) motivează absenţele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de Regulamentul de 

organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

(4) stabileste, împreună cu consiliul clasei si cu consiliul profesoral, după caz, nota la purtare a 

fiecărui elev, în conformitate cu reglementările Regulamentului de organizare si funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

(5) aplică, dacă este cazul, sancţiuni elevilor în conformitate cu Regulamentul de organizare si 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar si regulamentul intern al scolii; 

(6) încheie situaţia scolară a fiecărui elev la sfârsit de semestru si de an scolar si o consemnează în 

catalog si în carnetele de elev; 

(7) realizează ierarhizarea elevilor la sfârsit de an scolar pe baza rezultatelor obţinute de către 

acestia la învăţătură si purtare; 

(8) propune consiliului de administraţie acordarea de alocaţii si burse pentru elevi, în conformitate 

cu prevederile legale; 

(9) întocmeste, semestrial si anual, si prezintă consiliului profesoral, spre validare, un raport scris 

asupra situaţiei scolare si comportamentale a elevilor; 

(10) completează toate documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordonează; 

(11) elaborează portofoliul dirigintelui. 

 

Art. 141 Atributiile profesorului de serviciu: 

1. Vine  la şcoală cu 10 minute înainte de inceperea programului si pleaca dupa ce au predat 

schimbul; 

2. Verifică prezenţa elevilor de serviciu; 

3. Controlează localul şcolii, ferestre, apă, lumină, securitatea PSI, curăţenia; 

4. Supraveghează intrarea elevilor la primele ore de curs şi verifică ţinuta elevilor;  

5. Verifică prezenţa profesorilor la ore şi asigură suplinirea profesorilor absenţi cu profesorii 

aflaţi în ore libere; 

6. Urmăresc consemnarea conţinuturilor lecţiei în condica de prezenţă şi semnarea  integrală a 

orelor; 

7. Are in vedere  siguranţa cataloagelor şi a cancelariei; 

8. Verifică ordinea şi disciplina în pauze, pe culoare si in curtea scolii; 

9. Supraveghează elevii în timpul pauzelor; 

10. Controlează activitatea elevilor de serviciu; 

11. Asigura distribuirea catre elevi,  corecta si la timp,  a produselor lapte-corn; 

12. Verifică  persoanele străine care intră în scoală; 

13. Interzic accesul la oră  cadrelor didactice aflate sub influenţa alcoolului  şi semnalează 

conducerii această situaţie; 

14. Ia  măsuri de atenuare a conflictelor iscate în unitatea şcolară şi de informare a conducerii în 

cazul în care se impune acest lucru; 

15. Avizeaza părăsirea unităţii de către elevii aflaţi în situaţii speciale, după ce a fost luată legătura 

cu părinţii acestora, şi s-a adus la cunoştinţă conducerii; 

16. Controlează intrarea punctuală la ore a elevilor şi profesorilor; 

17. Interzice  intrarea elevilor şi a persoanelor străine în cancelarie; 

18. Asigură acordarea primului ajutor în situaţii care necesita acest lucru; 

19. Controlează grupurile sanitare  pentru asigurarea normelor de curăţenie; 

20. Profesorii de serviciu controlează punctualitatea prezentării elevilor la cursuri şi prin sondaj, 

ţinuta vestimentară şi iau măsuri regulamentare în cazul constatării unor nereguli. 
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21. Profesorii de serviciu iau măsurile necesare în cazul apariţiei unor abateri disciplinare ale 

elevilor şi în cazuri grave, anunţă conducerea şcolii. 

22. Urmăreste respectarea întocmai a Regulamentului de organizare si functionare si a 

Regulamentului intern. 

23. Informează administratorul şcolii în cazul apariţiei unor defecţiuni sau stricăciuni prin 

consemnarea lor în registrul special cu această destinaţie. 

24. Se asigură la sfârşitul zilei dacă sunt încuiate cataloagele; 

25. Asigura părăsirea localului de către toţi elevii după încheierea orelor de curs; 

26. In cazul unui incendiu sau al unui exerciţiu de evacuare sau calamităţi (cutremur, inundaţii), 

anunţa prin semnal specific al soneriei: două semnale continue şi să telefoneze la 

SERVICIUL DE URGENŢĂ 112; 

27. Verifică starea de sănătate a elevilor şi, în caz de suspiciune de îmbolnăvire cu virusul AH1N1, 

anunţă responsabilul comisiei de gripă (după caz, medicul Ilieş Olimpia); 

28. Consemneaza în caietul de evidenţă toate problemele apărute în timpul serviciului; 

29. După finalizarea programului şcolar, supraveghează elevii până la traversarea străzii. 

 

           SECTIUNEA III  -  Personalul didactic auxiliar 

 

      Art. 142  Personalul didactic auxiliar este format din: 

                       - secretar; 

                       - contabil; 

                       - technician; 

                       - bibliotecar. 

Art. 143  Personalul didactic auxiliar îsi desfăsoară activitatea conform prevederilor prezentului 

regulament, ale Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu actele normative subsecvente, ale Legii nr. 

53/2003 modificată si completată prin Legea nr. 40/2011 privind Codul Muncii, precum si ale altor 

prevederi si regulamente în vigoare. 

     Art. 144  Atributiile personalului didactic auxiliar  

      III. 1. SECRETAR: 

(1) Compartimentul secretariat cuprinde postul de secretar şef (prin decizia ISJ Neamt). 

(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului unităţii de învăţământ 

preuniversitar si îndeplineste si alte sarcini atribuite prin fisa postului.  

(3) Acest compartiment exercită următoarele atribuţii şi responsabilităţi:  

a) asigură funcţionalitatea sistemului informaţional al şcolii; 

b) întocmeşte, actualizează şi gestionează bazele de date de la nivelul unităţii de învăț ământ 

preuniversitar;  

c) înscrie şi ţine evidenţa preşcolarilor şi elevilor, pe care o actualizează permanent şi rezolvă, 

pe baza hotărârilor consiliului de administraţie, problemele privind mişcarea elevilor; 

d) completează sau verifică, după caz, şi asigură păstrarea în condiţii de securitate, utilizarea 

corectă şi arhivarea documentelor create si intrate în unitatea de învătământ preuniversitar, privind 

situaţia şcolară a elevilor si a statelor de functii; 

e) întocmeşte, înaintează spre aprobarea directorului şi transmite situaţiile statistice şi 

celelalte categorii de documente solicitate de către autorităţi şi instituţii competente sau de către 

conducerea cu rol de decizie sau executivă a unităţii de învătământ preuniversitar.  

f) întocmeste si/sau verifică avizarea documentelor/documentaţiilor; 
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g) asigură asistenţa tehnică pentru emiterea/adoptarea actelor de autoritate sau pentru 

încheierea contractelor sau a altor acte juridice care dau naştere, modifică sau sting raporturi 

juridice dintre şcoală şi angajaţi, părinţi sau alte persoane fizice sau juridice; 

h) păstrează şi aplică ştampila şcolii, prin decizia directorului, pe documentele verificate şi 

semnate de persoanele în drept. Procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se fac în conformitate 

cu reglementările stabilite prin ordinul ministrului educaţiei; 

i) calculează drepturile salariale sau de altă natură; 

j) întocmeşte, la solicitarea directorului, statele de plată pentru toţi angajatii unităţii de 

învătământ preuniversitar; acestea se aprobă de către consiliul de administraţie, cu avizul conform 

al inspectoratului şcolar judetean; 

k) statele de personal se întocmesc de către director, prin compartimentul secretariat, se 

aprobă de către consiliul de administraţie, cu avizul conform al inspectoratului şcolar judetean şi se 

validează de către ordonatorii principali de credite la începutul fiecărui an financiar si ori de câte 

ori sunt modificări legislative. 

l) secretarul completează fişele matricole si cataloagele de corigenţă; 

m) înregistrează şi verifică dosarele pentru acordarea burselor sau a altor drepturi patrimoniale 

care se acordă, potrivit legii, elevilor; 

n) gestionează actele de studii, asigură păstrarea şi arhivarea documentelor, monitorizează 

soluţionarea corespondentei; 

o) gestionează corespondenta unitătii de învătământ preuniversitar; 

p) procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii se fac în conformitate cu 

prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de 

evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar”, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei; 

q) evidenţa, selecţionarea, păstrarea şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele Naţionale, 

după expirarea termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat 

prin ordin al ministrului educaţiei, se fac în conformitate cu prevederile legale;  

r) întocmeste, actualizează si gestionează dosarele de personal ale angajatilor unitătii de 

învătământ preuniversitar; 

s) întocmeste, actualizează si gestionează procedurile activitătilor desfăsurate la nivelul 

compartimentului, în conformitate cu prevederile legale; 

t) ţine legătura cu compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului şcolar judetean, 

al autorităţilor publice locale sau din cadrul altor instituţii şi autorităţi competente în soluţionarea 

problemelor specifice; 

u) rezolvă orice alte probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, hotărârilor 

consiliului de administraţie sau deciziilor directorului, sunt stabilite în sarcina sa; 

v) îndeplineste, prin decizie internă, rolul de secretar al CIM cu atributiile specifice. 

(4) Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul unităţii de învăţământ 

preuniversitar şi pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director. 

(5) Secretariatul asigură, de regulă, permanenţa pe întreaga perioadă de desfăşurare a activităţii 

unităţii de învătământ. 

(6) Secretarul pune la dispoziţia cadrelor didactice condica de prezenţă, asigură siguranta 

acesteia. Secretarul asigură securitatea cataloagelor şi verifică, împreună cu profesorul de serviciu, 

existenţa tuturor cataloagelor la sfârşitul orelor de curs. În perioada vacanţelor şcolare, cataloagele 

se păstrează la secretariat. 

(7) Se interzice eliberarea adeverintelor, foilor matricole, caracterizărilor si a oricăror 

documente scolare, de conditionarea obtinerii de beneficii materiale. 



Scoala Gimnazială, Comuna Gherăeș ti – Judetul Neamț  
 

     Codul: ROF/CIM           Editia:1            Revizia:0                   Nr.ex:          Pag. 25/35 

 

(8) În situaţii speciale, atribuţiile prevăzute la alin. 4 şi 5 pot fi îndeplinite, prin delegare de 

sarcini, şi de către cadre didactice sau cadre didactice auxiliare, din cadrul unităţii de învăţământ.  

 

III. 2. ADMINISTRATOR FINANCIAR/CONTABIL 

 

(1) Compartimentul financiar este subordonat directorului unităţii de învăţământ. 

(2) Acest compartiment reprezintă structura organizatorică din cadrul unităţii de învăţământ cu 

personalitate juridică în care sunt organizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, ţinerea 

evidenţelor contabile, întocmirea/transmiterea situaţiilor financiare asupra fondurilor şi 

patrimoniului unităţii, precum şi celelalte activităţi prevăzute de legislaţia în vigoare cu privire la 

finanţarea şi contabilitatea instituţiilor. 

(3) Din compartimentul financiar fac parte administratorul financiar şi ceilalţi angajaţi 

asimilaţi funcţiei prevăzute de legislaţia în vigoare cu denumirea generică de „contabil” sau 

”contabil şef”. 

(4) Administratorul financiar/ contabilul are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale: 

a) organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea activităţii 

financiar-contabile a unităţii şcolare, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 

b) gestionează întregul patrimoniu al unităţii de învătământ preuniversitar, în conformitate cu 

dispoziţiile legale în vigoare, regulamentul intern şi hotărârile consiliului de administraţie; 

c) întocmeşte proiectul de buget şi raportul de execuţie bugetară, conform normelor 

metodologice de finanţare a învăţământului preuniversitar, elaborate de Ministerul Educaţiei 

Nationale; 

d) organizează şi coordonează contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor; 

e) răspunde de consemnarea în documente justificative a oricărei operaţii care afectează 

patrimoniul unităţii de învătământ preuniversitar şi de înregistrarea în evidenţa contabilă a 

documentelor justificative, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

f) răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de lege 

şi ori de câte ori consiliul de administraţie consideră necesar; 

g) organizează şi participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-

contabil; 

h) asigură şi răspunde de îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învătământ 

preuniversitar faţă de bugetul de stat, de bugetul local şi faţă de terţi; 

i) supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului 

informaţional; 

j) avizează, în condiţiile legii, proiectele de contracte sau de hotărâri ale consiliului de 

administraţie, respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau patrimoniul 

instituţiei; 

k) asigură şi gestionează documentele şi instrumentele financiare cu regim special; 

l) întocmeşte, cu respectarea normelor legale în vigoare, instrumentele privind angajarea, 

lichidarea, ordonantarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de normele 

legale în materie; 

m) exercită orice alte atribuţii şi responsabilităţi, prevăzute de legislaţia în vigoare sau stabilite 

de către ordonatorii de credite, respectiv de către consiliul de administraţie. 

 

    III. 3. TEHNICIAN:       

(1) Este subordonat directorului unitătii de învătământ. 
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(2) Tehnicianul are următoarele atributii principale: 

a. rezolvă problemele tehnice specifice pregătirii şi desfăşurării evaluărilor naţionale, ale 

examenelor de admitere si de ocupare a posturilor vacante; 

b. pregăteşte înaintea fiecărei ore, laboratorul, pentru ca ora să se poată desfăşura în cele mai bune 

condiţii (vine înaintea profesorului, deschide laboratorul, porneşte şi verifică dacă tehnica de  

calcul funcţionează, verifică softul care urmează a fi utilizat de către profesor) şi răspunde de buna  

funcţionare a tehnicii de calcul; 

c. la finalul fiecărei ore vine şi închide laboratorul, verifică starea calculatoarelor şi remediază 

eventualele probleme apărute în timpul orei care sunt semnalate de către cadrul didactic; 

d. la finalul orelor va face o verificare amănunţită a tehnicii de calcul şi va pregăti laboratoarele  

pentru ziua următoare; 

e. va face o curăţare a tehnicii de calcul din toată unitatea şcolară o dată pe semestru (se vor curăţa 

unităţile  calculatoarelor în interior, cu verificarea obligatorie a componentelor); 

f. săptămânal se vor face verificări pe toată tehnica de calcul împotriva viruşilor informatici 

precum şi o întreţinere a softului instalat; 

g. în cazul în care apar defecţiuni accidentale anunţă conducerea unităț ii şi intervine pentru 

înlăturarea acestora, fie prin reinstalarea soft-ului alterat, fie prin înlocuirea pieselor deteriorate; 

h. atunci când se solicită de către un cadru didactic instalarea pe tehnica de calcul a unui nou soft, 

se va asigura că acesta poate funcţiona pe calculatoarele din dotare, după care are obligaţia să facă  

acest lucru; 

i. se ocupa de realizarea unor baze de date şi a unor programe strict necesare în procesul de 

învăţământ cum ar fi programe de informatizare a bibliotecii şcolii, gestionarea şi monitorizarea 

elevilor din cadrul şcolii în format electronic şi alte programe solicitate de compartimentele  

administrative şi de conducere ale şcolii; 

j. completează lunar BDNE si asigură functionarea platformei e-Bibliophil; 

k. verifică de cel puţin 2 ori pe zi, la începutul şi la sfârşitul programului de lucru, adresa de e-mail 

a scolii, prezentând corespondenţa conducerii. 

 

III. 4. BIBLIOTECAR: 

(1) Este subordonat directorului scolii, respectiv responsabilului CDI. 

(2) Atributiile bibliotecarului sunt următoarele: 

a. organizează activitatea bibliotecii şi asigură funcţionarea acesteia în cadrul programului stabilit 

de conducerea scolii; 

b. ajută profesorii în îndrumarea lecturii elevilor şi în alegerea materialului pentru activitatea  

cercurilor de elevi; 

c. realizează prin diriginţi distribuirea şi recondiţionarea manualelor şi cărţilor; 

d. se îngrijeşte de completarea raţională a fondului de publicaţii respectând normele elaborate de  

MEN; 

e. organizează activitatea de popularizare a cărţii în rândul elevilor prin prezentări de cărţi, 

recenzii, seri literare, simpozioane, concursuri, vitrine şi expoziţii de cărţi, standuri etc.; 

f. iniţiază pe elevi în cunoaşterea şi folosirea instrumentelor de documentare şi informare 

bibliografică; 

g. informează semestrial pe diriginţi despre cuprinderea elevilor ca cititori la bibliotecă, despre  

natura şi volumul lecturii acestora; 

h. ţine la zi registrul de mişcare a fondului, inventarul cataloagelor şi caietul de evidenţă a 

activităţii zilnice; 
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i. scoate din uz cărţile depăşite din punct de vedere ideologic, ştiinţific în conformitate cu 

instrucţiunile în vigoare; 

j. participă la acţiunile înscrise în planul de muncă al bibliotecii colaborând cu comitetul de sprijin 

al acesteia; 

k. sprijină activitatea responsabilului CDI; 

l. sprijină elevii si cadrele didactice în utilizarea bibliotecii virtuale. 

 

SECTIUNEA IV  -  Personalul nedidactic (administrativ) 

 

      Art. 145  Personalul nedidactic este format din: 

                       -  îngrijitori; 

                       - muncitor de întretinere; 

                       - fochist. 

Art. 146  Personalul nedidactic îsi desfăsoară activitatea conform prevederilor prezentului 

regulament, ale Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu actele normative subsecvente, ale Legii nr. 

53/2003 modificată si completată prin Legea nr. 40/2011 privind Codul Muncii, precum si ale altor 

prevederi si regulamente în vigoare. 

     Art. 147 Atributiile personalului nedidactic sunt:  

     IV. 1. ÎNGRIJITORI: 

 verificarea obiectelor de inventar de pe holuri, din birouri, din încăperi în care au acces fără 

responsabilii acestora; 

 dezinfectarea cu clor a grupurilor sanitare; 

 măturarea sălilor de clasă, a cabinetelor şi a laboratoarelor la sfârşitul programului; 

 transportul/preluarea cutiilor cu lapte şi corn în şcoală; curăţenie la sala specială; 

 pregătirea pentru activitate a sălilor de sport; 

 scoaterea gunoiului din clase, laboratoare şi toalete; 

 curăţenie în birouri (director, secretariat, bibliotecă); 

 verificarea gardului de protecţie,  a porţilor şi a sistemului de închidere;  

 semnalarea deteriorărilor din clase, cabinete, laboratoare şi de la grupurile sanitare  etc. şi 

identificarea vinovaţilor; 

 acordarea ajutorului solicitat de către cadrele didactice (montarea perdelelor / jaluzelelor / 

draperiilor etc.); 

 curăţenia trotuarului, precum şi a curţii interioare şi a terenului de sport; 

 executarea unor lucrări de întreţinere a zugrăvelilor şi a vopsitoriei; 

 sesizarea directorului sau directorului adjunct referitor la problemele apărute în domeniul 

de activitate; 

 îndeplinirea unor sarcini suplimentare repartizate prin decizie internă, inclusiv cea de curier 

şi paznic; 

 însuşirea şi respectarea în întreaga activitate de întreţinere a SSM şi  a normelor PSI. 

 

     IV. 2. MUNCITOR DE ÎNTREȚ INERE: 

 efectuează lucrări de reparaţii interioare şi exterioare la toate corpurile de clădire, inclusiv 

la clădirile şcolilor primare; 

 igienizează spaţiile de învăţământ, holurile şi grupurile sanitare prin lucrări de zugrăveli-

vopsitorie şi, eventual, completează placajele din faianţă, acolo unde este cazul; 



Scoala Gimnazială, Comuna Gherăeș ti – Judetul Neamț  
 

     Codul: ROF/CIM           Editia:1            Revizia:0                   Nr.ex:          Pag. 28/35 

 

 execută orice lucrări de investiţie (reparaţii), când este cazul; 

 execută lucrări în alte sectoare în limita competenţei, în funcţie de nevoile unităţii de 

învăţământ; 

 efectuează şi alte lucrări de întreţinere sau de reparaţii din alte sectoare de activitate, în 

funcţie de eventualele calificări suplimentare pentru care este atestat; 

 răspunde de întretinerea curtilor scolii si amenajarea lor; 

 ajută la deszăpezirea curtii scolii; 

 respectă normele cu privire la paza şi stingerea incendiilor şi normele de protecţie a muncii. 

     IV. 3. FOCHIST: 

 În sezonul rece: 

 preia instalaţia de încălzire şi o menţine în stare de funcţionare; 

 verifică permanent instalaţiile din toate sectoarele şi remediază orice avarie 

identificată; 

 efectuează lucrări de întreţinere sau de reparaţii şi în alte sectoare de activitate, în 
funcţie de eventualele calificări suplimentare pentru care este atestat; 

 respectă normele cu privire la paza şi stingerea incendiilor şi normele de protecţie 
a muncii; 

 ajută la deszăpezirea curtii scolii. 

 În sezonul cald: 

 igienizează spaţiile de învăţământ, holurile şi grupurile sanitare prin lucrări de 
zugrăveli-vopsitorie şi, eventual, completează placajele din faianţă, acolo unde 

este cazul; 

 execută orice lucrări de investiţie (reparaţii), când este cazul; 

 execută lucrări în alte sectoare în limita competenţei, în funcţie de nevoile unităţii 

de învăţământ. 

        

CAPITOLUL IV  - Comisiile metodice 

 

               SECTIUNEA I – Rolul comisiilor metodice 

Art. 148  În cadrul unităţii de învăţământ  catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum 

patru membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare. 

Art. 149  În învăţământul primar, catedrele/comisiile metodice se constituie pe ciclu de 

învăţământ. 

Art. 150 Activitatea catedrei/comisiei metodice este coordonată de şeful comisiei metodice, numit 

de director, dintre membrii comisiei, în prima sedintă a comisiei, la propunerea acestora si aprobat 

de Consiliul de Administratie. 

 

               SECTIUNEA II – Atributiile comisiilor metodice 

Art. 151  Atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele: 

a) elaborează programele de curriculum la decizia şcolii şi îl propune spre dezbatere 

consiliului profesoral. 

b) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale; 

c) consiliază cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a 

planificărilor semestriale; 

d) elaborează instrumentele de evaluare şi notare; 

e) analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor; 
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f) monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează 

evaluarea elevilor; 

g) planifică si organizează pregătirea practică a elevilor; 

h) organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene/evaluări şi concursuri 

şcolare;  

i) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare – acţiuni specifice unităţii de 

învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.; 

j) elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii 

catedrei/comisiei metodice, pe care le prezintă în consiliul profesoral; 

k) implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice; 

l) realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii. 

Art. 152 Atribuţiile responsabilului de catedră/comisie metodică sunt următoarele: 

a) organizează şi coordonează întreaga activitate a catedrei/comisiei metodice (întocmeşte 

planul managerial al catedrei, realizează instrumente de lucru la nivelul catedrei, elaborează 

rapoarte şi analize, propune planuri de performanţă şi remediale, după consultarea cu membrii 

catedrei/comisiei metodice, precum şi alte documente stabilite prin regulamentul intern); 

b) stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice; 

atributia de responsabil catedră/comisie metodică este stipulată în fisa postului;  

c) evaluează, pe baza unor criterii de performanţă stabilite la nivelul unităţii de învăţământ 

preuniversitar, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al 

catedrei/comisiei metodice; 

d) monitorizează aplicarea codului de etică profesională pentru membrii catedrei/comisiei; 

e) răspunde în faţa directorului, a consiliului de administraţie şi a inspectorului de specialitate 

de activitatea profesională a membrilor acesteia; 

f) are obligaţia de a participa la toate acţiunile şcolare şi extraşcolare iniţiate în unitatea de 

învătământ si cu acceptul conducerii acesteia; 

g) efectuează asistenţe la ore, conform planului managerial al catedrei sau la solicitarea 

directorului.  

Art. 153 Şedinţele catedrei/comisiei metodice se ţin lunar, după o tematică elaborată la nivelul 

catedrei, sub îndrumarea responsabilului de catedră/comisie metodică şi aprobată de directorul 

unităţii de învăţământ preuniversitar sau ori de câte ori directorul ori membrii catedrei/comisiei 

metodice consideră că este necesar. 

 

CAPITOLUL V  –  Consiliul clasei 

 

SECTIUNEA I – Rolul Consiliului clasei 

Art. 154 Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare şi de 

instruire practică care predă la clasa respectivă. În consiliul clasei intră si reprezentanti ai elevilor 

si reprezentanti ai părintilor cu statut de observatori.  

Art. 155 Preşedintele consiliului clasei este profesorul pentru învăţământul primar/profesorul 

diriginte pentru învătământul gimnazial. 

Art. 156 Hotărârile adoptate în sedintele consiliului clasei se înregistrează în registrul de procese 

verbale ale consiliului clasei. 

Art. 157 Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase având următoarele 

obiective:  
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a) armonizarea activităţilor didactice cu nevoile educaţionale ale elevilor şi aș teptările 

părinţilor; 

b) evaluarea corectă a progresului şcolar şi comportamental al elevilor;  

c) stabilirea modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învăţare şi aplicarea 

acestora;  

d) organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe şcolare.  

 

             SECTIUNEA II – Atributiile Consiliului clasei 

Art. 158  Consiliul clasei are următoarele atribuţii:  

a) analizează semestrial progresul scolar si comportamentul fiecărui elev; 

b) stabileşte măsuri de asistenţă educaţională, atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau 

de comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite;  

c) propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de comportarea acestora în 

unitatea de învăţământ preuniversitar şi în afara acesteia, şi propune consiliului profesoral 

validarea mediilor mai mici de 7,00 sau calificativelor mai mici de „Bine”;  

d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;  

e) participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea 

profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte pentru învătământul gimnazial si 

profesional sau a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei;  

f) propune profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte pentru învătământul 

gimnazial, directorului sau Consiliului Profesoral, după caz, sancţiunile disciplinare prevăzute 

pentru elevi în conformitate cu legislaţia în vigoare;  

g) decide, după caz, încheierea situaţiei şcolare a elevilor care absentează motivat, din cauza 

unor probleme grave de sănătate, menţionate ca atare în documente medicale, sau din alte cauze, 

pe care consiliul clasei le apreciază ca fiind justificate. Condiţia de încheiere a situaţiei este ca, 

după revenirea la şcoală, elevii respectivi să participe, regulat, la cursuri pentru a fi evaluati. 

Deciziile luate în aceste cazuri se menţionează într-un proces-verbal, care rămâne la dosarul care 

conţine anexele proceselor-verbale ale Consiliului Profesoral. 

  

SECTIUNEA III – Intrunirile Consiliului clasei 

Art. 159 (1) Deciziile Consiliului clasei se iau prin majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi. 

(2) Mediile la purtare se decid cu majoritatea simplă a voturilor tuturor membrilor consiliului 

clasei. 

(3) La toate întrunirile consiliului clasei se întocmesc procese-verbale, care se păstrează în 

arhiva unităţii de învăţământ preuniversitar. 

(4) Registrul de procese verbale al consiliului clasei este însotit în mod obligatoriu, de dosarul 

care contine anexele proceselor verbale. 

 

CAPITOLUL VI  –  Consiliul reprezentativ al părintilor 

 

             SECTIUNEA I – Rolul Consiliului reprezentativ al părintilor 

Art. 160 (1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar funcţionează consiliul 

reprezentativ al părinţilor.  

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ preuniversitar este compus 

din preşedinţii comitetelor de părinţi/tutori legali ai fiecărei clase. 
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Art. 161 (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 desemnează reprezentanţii părinţilor în organismele de 

conducere şi comisiile unităţii de învăţământ. 

(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor decide prin vot deschis, cu majoritatea voturilor celor 

prezenţi. 

(4) Consiliul reprezentativ al părinţilor se organizează şi funcţionează în conformitate cu 

propriul regulament intern; regulamentul este avizat de consiliul reprezentativ al părinţilor/tutorilor 

legali, prin majoritatea voturilor membrilor prezenţi. 

(5) Preşedintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte instituţii si este 

membru al Consiliului de Administratie al scolii. 

(6) Preşedintele prezintă, anual, raportul financiar consiliului reprezentativ al părinţilor. 

              

SECTIUNEA II – Atributiile Consiliului reprezentativ al părintilor 

Art. 162 Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii:  

a) propune unităţilor de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul 

la decizia şcolii; 

b) identifică surse de finanţare extrabugetară şi propune consiliului de administraţie al unităţii 

de învătământ preuniversitar, la nivelul căreia se constituie, modul de folosire a acestora; 

c) sprijină parteneriatele educaţionale dintre unităţile de învăţământ preuniversitar şi 

instituţiile/organizaţiile cu rol educativ din comunitatea locală; 

d) susţine unităţile de învăţământ preuniversitar în derularea programelor de prevenire şi de 

combatere a absenteismului şi a violentei în mediul şcolar; 

e) promovează imaginea unităţii de învăţământ preuniversitar în comunitatea locală; 

f) se preocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice 

minorităţilor în plan local, de dezvoltare a multiculturalităţii şi a dialogului cultural; 

g) susţine unitatea de învăţământ preuniversitar în organizarea şi desfăşurarea tuturor 

activităţilor; 

h) susţine conducerea unităţii de învătământ în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu 

părinţii, pe teme educaţionale; 

i) colaborează cu Comisia de protecţie a copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu 

organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor 

care au nevoie de ocrotire; 

j) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale; 

k) susţine unitatea de învăţământ preuniversitar în activitatea de consiliere şi orientare socio-

profesională sau de integrare socială a absolvenţilor; 

l) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu; 

m) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în 

unitatea de învăţământ, la solicitarea cadrelor didactice. 

n) sprijină conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar în asigurarea sănătăţii şi securităţii 

elevilor; 

Art. 163 (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor poate atrage resurse financiare extrabugetare, 

constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din 

ţară şi străinătate, care vor fi utilizate pentru: 
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a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ preuniversitar, 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 de 

adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă. 

(2) Fondurile colectate în condiţiile alin. (1) se cheltuiesc numai prin decizia organizaţiilor 

părinţilor, din proprie iniţiativă sau în urma solicitării consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ preuniversitar. 

 

              SECTIUNEA III – Intrunirile Consiliului reprezentativ al parintilor 

       Art.  164 (1) Consiliul reprezentativ al părintilor se întruneste o dată pe semestru la lectoratul cu 

temă si în sedinte extraordinare de câte ori este nevoie; 

(2) Întrunirile  Consiliului reprezentativ al părintilor sunt viabile doar dacă sunt prezenti 2/3 din 

numărul membrilor. 

  

CAPITOLUL VII - Comitetul de părinţi al clasei 

 

SECTIUNEA I – Rolul Comitetului de părinti 

Art. 165 (1) În unitatea de învăţământ, la nivelul fiecărei clase, se înfiinţează şi funcţionează 

comitetul de părinţi/tutori legali al clasei. 

(2) Comitetul de părinţi al clasei se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în 

adunarea generală a părinţilor elevilor clasei, convocată de profesorul pentru învăţământul 

preşcolar/primar/diriginte, care prezidează şedinţa. 

(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi/tutori legali al clasei 

are loc în primele 30 zile de la începerea cursurilor anului şcolar. 

(4) Comitetul de părinţi al clasei se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri; în 

prima şedinţă de după alegere, membrii comitetului decid responsabilităţile fiecăruia, pe care le 

comunică profesorului pentru învăţământul preşcolar/primar/diriginte ;  

(5) Comitetul de părinţi al clasei reprezintă interesele părinţilor/tutorilor legali ai elevilor clasei 

în adunarea generală a părinţilor la nivelul şcolii, în consiliul reprezentativ al părinţilor/tutorilor 

legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei şi în relaţiile cu echipa managerială. 

 

SECTIUNEA II – Atributiile Comitetului de părinti 

 

Art. 166 Comitetul de părinţi al clasei are următoarele atribuţii: 

a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor/tutorilor legali; 

deciziile se iau în cadrul adunării generale a părinţilor/tutorilor legali, cu majoritatea simplă a 

voturilor părinţilor/ tutorilor legali prezenţi; 

b) sprijină profesorii pentru învăţământul primar/diriginţii în organizarea şi desfăşurarea de 

proiecte, programe si activităţi educative extraşcolare; 

c) sprijină profesorii pentru învăţământul primar/diriginţii în derularea programelor de 

prevenire si combatere a absenteismului în mediul scolar;  
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d) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin 

programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală; 

e) sprijină conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar şi profesorii pentru învăţământul 

primar /diriginţii şi se implică activ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a 

clasei şi a unităţii de învăţământ preuniversitar. 

f) sprijină unitatea de învăţământ preuniversitar şi diriginţii în activitatea de consiliere şi de 

orientare socio-profesională; 

g) se implică activ în asigurarea securităţii elevilor pe durata orelor de curs, precum şi la 

activităţile educative, extraşcolare şi extracurriculare; 

h) prezintă semestrial, adunării generale a părinţilor/tutorilor legali ai elevilor clasei, 

justificarea utilizării fondurilor. 

Art. 167 Preşedintele comitetului de părinţi al clasei reprezintă părinţii/tutorii legali clasei în 

relaţiile cu conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar şi alte foruri, organisme şi organizaţii. 

Art. 168 (1) Comitetul de părinţi al clasei poate decide să sustină, inclusiv financiar, întreţinerea, 

dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei propunând în adunarea generală a clasei o 

sumă necesară acoperirii acestor cheltuieli.  

(2) Sponsorizarea unei clase de către un agent economic se face cunoscută comitetului de 

părinti ai clasei. Sponsorizarea clasei sau a unităţii de învăţământ nu atrage după sine drepturi 

suplimentare pentru elevi. 

(3) Contribuţia prevăzută la alin. (1) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate 

limita, în nici un caz, exercitarea de către elevi a drepturilor prevăzute de prezentul regulament şi 

de prevederile legale în vigoare. Informarea celor implicaţi cu privire la conţinutul acestui articol 

este obligatorie.  

(4) Contribuţia prevăzută la alin. (1) se colectează şi se administrează numai de către comitetul 

de părinţi al clasei, fără implicarea cadrelor didactice.  

(5) Este interzisă implicarea elevilor în strângerea fondurilor.  

(6) Se interzice iniţierea, de către unitatea de învătământ preuniversitar sau de către părinţi, a 

oricărei discuţii cu elevii în vederea colectării şi administrării fondurilor comitetului de părinţi.  

 

SECTIUNEA III – Intrunirile Comitetului de părinti 

Art. 169 Comitetul de părinti al clasei se întruneste la fiecare sedintă cu părintii sau ori de câte ori 

este convocat de către dirigintele clasei. 

 

CAPITOLUL VIII –  Elevii 

SECTIUNEA I – Generalităț i 

         

Art. 170 În Scoala Gimnazială, comuna Gherăesti  înscrierea elevilor în clasa pregătitoare se face 

pe baza metodologiei de înscriere, în limita locurilor din planul de şcolarizare; 

Art. 171 Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor de studiu; 

Art. 172 Elevii repetenţi sunt reînscrisi automat, cu conditia să nu depăsească vârsta clasei, 

redobândind astfel calitatea de elev; 

Art. 173 Elevii retrasi sau cei care au rămas repetenti doi ani de studiu se pot reînscrie, la cerere, 

redobândind calitatea de elev (cu conditia să nu fi depăsit vârsta clasei si prin asumarea de 

responsabilităti suplimentare de către părinti); 
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Art. 174 Calitatea de elev se dovedeste prin carnetul de elev care, la începutul fiecărui an scolar, 

este vizat de către unitatea de învătământ preuniversitar la care este înscris elevul; 

Art. 175 Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate 

activităţile existente în programul unităţii de învăţământ; 

Art. 176 Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesorul pentru 

învăţământul prescolar, primar/profesor care consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absentă;  

Art. 177 Organizarea activitătii elevilor are la bază Statutul elevului, care se aplică în toate 

unitătile din învătământul preuniversitar din România. Prevederile acestui statut sunt valabile 

indiferent de forma de învătământ, de tipul învătământului particular sau de stat, de sex, etnie, rasă, 

orientare sexuală, limbă, religie, opinii politice. 

 

 SECTIUNEA II – Atribuț iile elevilor 

 

Art. 178 Elevii au datoria de a frecventa cursurile şi de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, 

de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;  

Art. 179 Elevii sunt obligati să poarte uniforma scolară; 

Art. 180 Elevii trebuie să utilizeze cu grijă manualele scolare primite gratuit la începerea anului de 

studiu si, în caz de pierdere sau deteriorare majoră, să achizitioneze manualul în cauză; 

Art. 181 Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice 

pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare în legătură cu situaţia lor 

şcolară; 

Art. 182 Elevii au obligaţia de a efectua serviciul pe clasă conform planificării şi de a respecta 

obligaţiile ce le revin în această calitate; 

Art. 183 Elevii care exercită responsabilitatea de elev de serviciu pe clasă au următoarele atribuţii: 

să controleze, înainte de începerea cursurilor şi după ultima oră de curs, starea dotărilor materiale 

din sala de clasă şi să anunţe profesorul de serviciu/dirigintele dacă sunt bunuri deteriorate sau 

dacă lipsesc anumite dotări. Acestia trebuie să şteargă tabla în pauze, la sfârşitul programului şi în 

timpul orelor, la solicitarea profesorului;  

Art. 184 Elevii trebuie să:  

la timp la ore;  

 

 

 

scolii, în pauze sau în timpul desfăşurării orelor de curs.  

Art. 185 - (1) Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă, atât în unitatea de 

învăţământ, cât şi în afara ei; 

(2) Elevii, în functie de nivelul de întelegere si de particularitătile de vârstă si individuale ale 

acestora, vor fi sprijiniti si stimulati să cunoască şi să respecte: 

a) legile statului; 

b) regulamentele unităţii de învăţământ; 

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

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

e) normele de protecţie civilă; 

f) normele de protectie a mediului. 
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SECTIUNEA III – Atribuț iile elevului de serviciu 

 

Art. 186  Elevul de serviciu pe scoală are următoarele atribuț ii: 

 să legitimeze persoanele străine;  

 să conducă persoanele străine la profesorul de serviciu/secretariat;  

 să anunţe prin soneria şcolii/clopoţel începutul şi sfârşitul unei ore de curs;  

 să anunţe cadrele competente în cazul constatării unor evenimente care ar putea duce la 

perturbarea procesului de învăţământ; 

 să anunţe prin semnal specific al soneriei evacuarea clădirii în cazul unui incendiu sau al 

unui exerciţiu de evacuare sau calamităţi (cutremur, inundaţii);  

 nu are voie să părăsească postul, iar în cazuri deosebite (îmbolnăviri, testări etc.) trebuie să 

fie înlocuit de un alt coleg, dar cu ştirea învăţătorului/profesorului de serviciu; 

 să consemneze în caietul de evidenţă toate problemele apărute în timpul serviciului. 

Art. 187 Elevul respectiv va fi scutit de ore în ziua respectivă şi va răspunde de ceea ce se 

întâmplă în şcoală. 

 

CAPITOLUL IX –  Dispoziț ii finale 

 

Art. 188 Prevederile prezentului regulament se completează cu celelalte regulamente si coduri 

interne elaborate, specifice anumitor activităti desfasurate în cadrul scolii  precum si cu sarcinile si 

responsabilitătile documentate în fisele de post ale salariatilor scolii; 

Art. 189 Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Consiliul de 

Administratie al scolii. 

Art. 190  Prezentul regulament poate fi revizuit în următoarele situatii: 

- în momentul în care apar modificări semnificative în structura organizatorică a scolii cu efect 

asupra activităț ilor desfăș urate pe linie didactică / auxiliar didactică/administrativă; 

- în cazul unor modificări legislative cu implicatii directe asupra activitătilor scolii; 

Art. 191 Propunerile de revizuire ale regulamentului vor fi supuse spre analiză si aprobare 

Consiliului de Administratie cu număr de înregistrare la secretariatul scolii; 

Art. 192  Prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunostinsă elevilor, părintilor si 

personalului scolii în termen de 30 de zile de la aprobarea acestui document; 

Art. 193 Toate prevederile vechiului regulament de organizare internă îsi încetează aplicabilitatea 

din momentul aprobării prezentului regulament. 

 

 

 

                  

 

 

 

 


