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CAPITOLUL I: DISPOZIȚII GENERALE 

 

Prezentul Regulament Intern intră în vigoare prin aprobarea Consiliului de Administrație al 

Școlii Gimnaziale Maxenu, la care a luat parte și reprezentantul Sindicatul Învățământului Preuniversitar 

„Ion Neacșu” Buzău, singura organizație sindicală cu membrii în instituția de învățământ. 

După dezbaterea și aprobarea în Consiliul Profesoral, regulamentul se aplică tuturor salariaților, 

indiferent de durata și tipul contractului individual de muncă. 

Un exemplar al R.O.F.U.I., elaborat în baza R.O.F.U.I.P. realizat de M.E. și unul al 

Regulamentului Intern al Școlii Gimnazială Maxenu vor fi postate pe site-ul școlii și la secretariatul 

instituției de învățământ pentru a fi consultate de către cadre didactice, elevi și părinți. 

Regulamentul Intern  a fost elaborat în concordanță cu Legea Educației Naționale, nr.1/2011 cu 

actualizările ulterioare, O.M.E.N.C.Ș. nr. 5079/2016, O.M.E. 4183/04.07.2022 privind R.O.F.U.I.P., 

Codul Muncii - Legea nr.53/2003  cu modificările şi completările ulterioare ,  Legea nr.20/2010, Legea 

nr. 202 /2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, Ordonanța nr. 96 / 2003 

privind protecția maternității la locurile de muncă. 

Art.1. Prezentul Regulament stabilește îndatoririle generale ale conducerii instituției de 

învățământ, personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic, drepturile și îndatoririle elevilor,  relațiile 

care trebuie să existe între aceștia astfel încât activitățile didactice să se desfășoare în condiții normale în 

Școala Gimnazială Maxenu, dar și în cadrul structurilor arondate. 

Art.2. Regulament Intern se aplică tuturor elevilor care frecventează cursurile instituției de 

învățământ și structurilor anexe, precum și părinților/susținătorilor legali ai acestora. Rolul de a-i 

informa revine cadrelor didactice care îndeplinesc și atribuții de dirigenție. 

Art.3 În cadrul Școlii Gimnaziale Maxenu sunt interzise, conform legii, crearea și funcționarea 
de formațiuni politice, organizarea și desfășurarea activităților de propagandă politică, de prozelitism 
religios, de activități care pun în pericol sănătatea fizică și psihică a elevilor, personalului didactic și 
nedidactic . 

(1) Persoanelor delegate care prestează muncă în cadrul școlii le revine obligaţia de a respecta, 
pe lângă normele de disciplină stabilite de către angajatorul acestora şi normele de disciplină a muncii 
specifice procesului de muncă unde îşi desfăşoară activitatea pe parcursul delegării. 

(2) În acord cu prevederile  art. 5 din Codul muncii, în instituția noastră de învățământ se asigură 
un tratament egal și nediscriminatoriu. 

(2.1.) În cadrul relaţiilor de muncă se respectă principiul egalităţii de tratament faţă de toţi 
salariaţii şi angajatori 

(2.2.) Discriminarea directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare 
sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune 
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politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate 
sindicală, este interzisă. 

(2.3.) Reprezintă discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau 
preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criterii care au ca scop sau ca efect neacordarea, 
restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia 
muncii. 

(2.4.)  Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate, în mod aparent, pe alte 
criterii decât cele prevăzute la alin. (2.2.), dar care produc efectele unei discriminări directe. 

(3) În acord cu Legea nr 202/2002 se asigură egalitatea de șanse și tratament nediscriminatoriu 
angajaților bărbați și femei în cadrul instituției de învățământ. 

(4) Conform  prevederilor Declarației Universale a Drepturilor Omului și Convenției cu privire 
la Drepturile Copilului, personalul didactic de la Școala Gimnazială Maxenu urmărește: 

(4.1.) formarea și dezvoltarea elevilor în spiritul respectului pentru drepturile omului și pentru 
libertățile fundamentale; 

(4.2.) educarea elevilor pentru toleranță și prietenie între toți oamenii indiferent de sex, rasă,  
naționalitate și apartenență religioasă; 

(4.3.) creșterea elevului în spiritul respectului față de valorile culturale și spirituale ale poporului 
român și față de părinți; 

(4.4.) dezvoltarea personalității copilului în sensul asumării responsabilității acțiunilor proprii 
(4.5.) educarea viitorului adult în spiritul respectului pentru adevăr, bine, frumos și pentru natură 
 
CAPITOLUL II: ORGANIZAREA  ACTIVITĂȚII ȘCOLARE 
 
ORGANIZAREA PROGRAMULUI ȘCOLAR 
 
Art.4.  Anul școlar începe la 1 septembrie și se încheie la 31 august anul calendaristic următor. 

Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a sesiunilor de 
evaluări, examene și concursuri naționale se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei. În situaţii 
obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, cursurile şcolare față în 
față pot fi suspendate pe o perioadă determinată, potrivit reglementărilor legale în vigoare. 

Art.5. Suspendarea cursurilor la nivelul unor formaţiuni de studiu - grupe/clase din cadrul unităţii 
de învăţământ, precum şi la nivelul unităţii de învăţământ - la cererea directorului, în baza hotărârii 
consiliului de administraţie al unităţii se face cu informarea inspectorului şcolar general. Este urmată de 
continuarea cursurilor în scenarii hibrid, în sistem on-line sau prin măsuri privind parcurgerea materiei 
până la sfârșitul modulului/anului școlar, conform O.M.E. 4183/04.07.2022 și ordinului comun M.E. și 
M.S. nr. 5.338/2.015/2021 cu modificările ulterioare. 

Art.6. Activitatea școlară se desfășoară în fiecare zi, de luni până vineri între orele 8.00 și 18.00. 
Ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră; după a treia oră de curs se 
poate stabili o pauză de 15 - 20 de minute (Art.7. O.M.E. 4183/04.07.2022 privind R.O.F.U.I.P.) 

Art.7. În situația în care se vor înființa alte clase (de tipul școală după școală), acestea vor fi 
astfel programate încât să nu perturbe procesul de învățământ  pentru clasele deja existente. 

Art.8. În situaţii speciale, pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi 
modificată, la propunerea motivată a directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii 
de învăţământ, cu informarea inspectoratului şcolar. 
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Art.9. În perioada de timp în care este declarată stare de alertă, ora de curs va avea 45 de minute 
cu o pauză de 10 minute în timpul orelor și cu o pauză de 5 minute pentru schimbarea sălilor de clase 
între. 

 
FORMAȚIUNI DE STUDIU 
Art.10. Școala Gimnazială Maxenu din Com. Țintești, funcționează în sistemul de învățământ de 

stat și cuprinde următoarele forme de învățământ: preșcolar (G.P.N. Maxenu – 3 grupe, G.P.N. 
Pogonele – 2 grupe, G.P.N.Țintești -1 grupă), primar (câte o clasă pregătitoare, I, a II-a, a III-a, a IV-a 
la Șc. Gim. Maxenu; câte o clasă I, a II-a, a III-a, a IV-a la Șc. Gim. Pogonele; clasa pregătitoare la 
Școala Primară Țintești), gimnazial (câte o clasă a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a la Șc. Gim. Maxenu și  
la Șc. Gim. Pogonele). 

 
DISCIPLINA MUNCII 
Pentru a se asigura disciplina muncii, personalul angajat al unității de învățământ are obligația: 

Art.11. Să respecte cu stricteţe programul de lucru, să dea dovadă de punctualitate, 
responsabilitate și corectitudine în desfășurarea activităților în cadrul școlii. 

Art.12. Să înainteze până la data de 10 octombrie conducerii instituției de 
învățământ/responsabililor din cadrul Comisiei pentru curriculum planificările anuale la 
disciplina/disciplinele pentru clasele la care își desfășoară activitatea didactică, iar evaluarea 
rezultatelor la învățătură se va face ritmic, conform metodologiei elaborate de Serviciul Național de 
Evaluare și Examinare, precum și cu reglementările Ministerului Educației. Calificativele și notele 
obținute de elevi sunt justificate  și trecute în documente de înregistrare (catalog/catalog electronic 
și carnete) de cadrul didactic care a efectuat evaluarea. 

Art.13. Fiecare cadru didactic are obligația să cunoască și să respecte prevederile R.O.F.U.I.P. 
și să acționeze conform legii. 

Art.14. Toți învățătorii/ prof.înv.prim.  și diriginții au obligația să treacă în carnetele elevilor 
mediile generale și să se asigure că părinții au luat la cunoștință de aceste. Aspectele legate de 
corigență, repetenție, etc. vor fi comunicate în scris părinților. 

Art.15. La sfârșit de an școlar învățătorii/prof.înv.prim. și prof. diriginți au obligația de a încheia 
situația școlară a elevilor și de a verifica în mod riguros cataloagele, fiind răspunzători pentru 
greșelile care pot afecta calificativul final/media generală a elevului/elevei. 

Art.16. Profesorii diriginți răspund de instruirea riguroasă a elevilor de serviciu pe școală și a 
celor care fac de serviciu pe clasă. 

Art.17. Se interzice scoaterea din incinta școlii a documentelor oficiale (cataloage, condici, 
registre, etc.). 

Art.18. Se interzice semnarea și aplicarea ștampilei de către cadru didactic, secretar în locul 
directorului la carnetele de note ale elevilor. 

Art.19. Se interzice modificarea de note sau medii. Notele neclare sau eronate se pot anula prin 
încercuire doar de cadrul didactic care le-a scris. Modificarea de calificative/ medii anuale se face 
de către  învățător/ prof.înv.prim., profesor diriginte sau director prin anularea cu o linie orizontală, 
fără ștersături sau adăugiri și înscrierea notei corecte, doar cu cerneală roșie, se va semna de către 
director și se va aplica ștampila școlii. Se interzice scrierea de date fără note. 

Art.20. Motivarea absențelor de către  învățător/prof.înv.prim., profesor diriginte se face în baza 
unei adeverințe medicale sau a unei cereri a unei/unor cereri justificate (în limita a 40 de 
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absențe/an) întocmite  de părinte/susținător legal și avizată de conducerea instituției de învățământ. 
Motivarea absențelor se face în maxim 7 zile de la întoarcerea la cursuri. Documentele justificative 
care depășesc acest termen își pierd valabilitatea. 

Art.21. Toate documentele școlare (cataloage, registre matricole, registrul de evidență a elevilor, 
acte de studii, etc.) vor fi completate lizibil cu cerneală neagră în toate rubricile formularelor, de 
preferință, cu majuscule. 

Art.22. În primele 15 zile de la începutul anului școlar vor fi completate, actualizate și avizate 
toate carnetele de note ale elevilor. 

Art.23.Personalul didactic are obligația de a-și completa dosarul personal cu actele necesare. 
Art.24. Pentru asigurarea integrității bunurilor școlii, cadrele didactice le vor prelua pe bază de 

sub-inventar și vor răspunde de acestea. 
Art.25.Se interzice înstrăinarea sau împrumutul obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe sau a 

altor componente existente în școală fără acordul conducerii instituției de învățământ. 
Art.26. Se interzice modificarea  structurii orarului clasei sau schimbarea locului de desfășurare 

a orelor fără aprobarea conducerii școlii sau, în caz de forță majoră, a profesorului de serviciu.  
Art.27. Învoirea de la cursuri a cadrului didactic, în cazuri justificate, se aprobă pe baza unei 

solicitări scrise adresată conducerii instituției de învățământ de către persoana în cauză, prin care 
specifică și cadrul didactic desemnat să suplinească activitatea didactică  în ziua respectivă. Cererea 
trebuie depusă cu cel puțin o zi înainte de cea în care se solicită învoirea, iar aprobarea directorului 
este comunicată în timp util. Pentru concediu medical  sau în alte situații pentru care profesorul nu 
poate desfășura activitatea didactică, directorul desemnează un suplinitor sau cadre didactice care 
nu au ore la clasă în acel interval de timp. 

Art.28. În cazul situațiilor de concediu fără plată/în care cadrul didactic nu poate presta 
activitatea didactică suplinirea orelor va fi stabilită de conducerea instituției de învățământ. 

Art.29. În situația absentării nemotivate de la cursuri, cadrul didactic va fi sancționat prin 
reținerea unui număr de ore echivalent cu media unei zile în care numărul orelor absentate este mai 
mic decât această medie. Același principiu se aplică și în cazul zilelor de grevă.   

Art.30. Se interzice părăsirea sălii de clasă de către profesor în timpul orei de curs. Eventuale 
informări/precizări se vor face prin intermediul elevului de serviciu în timpul pauzelor sau în afara 
orelor de curs. 

 
 
Art.31. Se interzice scoaterea elevilor de la ore și aplicarea de pedepse umilitoare pentru abateri 

disciplinare. 
Art.32. Se interzic fumatul și consumul de băuturi alcoolice, precum și prezența persoanelor 

aflate în stare de ebrietate în incinta școlii. 
Art.33. Se interzice strângerea de bani de la elevi și păstrarea lor de către cadrele didactice. 
Art.34. Cadrele didactice trebuie să aibă o ținută decentă, atât la orele de curs, cât și în cadrul 

altor activități desfășurate în școală. 
Art.35. Întârzierea în mod repetat de la ore este o abatere disciplinară gravă și se sancționează 

cu rețineri din salariu.  
Art.36. Se interzice utilizarea pauzelor elevilor pentru continuarea activităților didactice. 
Art.37. Se interzice purtarea de discuții neprincipiale și contradictorii între cadrele didactice sau 

efectuarea unor comentarii referitoare la alte cadre didactice în prezența elevilor. 
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Art.38. Se interzice ca elevii să fie lăsați nesupravegheați în timpul orelor sau pauzelor. 
Art.39. În timpul desfășurării activităților didactice, telefoanele elevilor și profesorilor vor fi 

închise. 
Art.40. Cadrele didactice au obligația de a informa conducerea școlii cu privire la manifestări 

necorespunzătoare/comportament deviant din partea unor elevi si cadre didactice. 
Art.41. Învățătorii și profesorii diriginți vor informa părinții elevilor în legătură cu orice abatere 

săvârșită de aceștia și vor stabili, prin consultare cu Consiliul profesorilor clasei măsurile de 
îndreptare. Toate informările făcute părinților vor fi consemnate în Registrul de intrări-ieșiri. 
Periodic, acestea vor fi aduse la cunoștința conducerii școlii. 

Art.42. Fiecare ed./prof.înv.presc./înv./prof.înv.prim./prof. diriginte își va asigura un sistem 
eficient de informare a părinților, inclusiv în mediul on-line. 

Art.43. Tot personalul angajat al unității de învățământ are obligația de a efectua, la început de 
an școlar, controlul medical, instructajul privind protecția muncii la intervalele de timp stabilite de 
angajator. 

Art.44. Cadrele didactice debutante și necalificate au obligația de a se prezenta zilnic la ore cu 
proiecte de lecție si, periodic, de a le prezenta responsabilului comisiei metodice/profesorului 
mentor și directorului pentru avizare.  

Art.45. Toate cadrele didactice au obligația să manifeste loialitate față de școală și să contribuie 
la creșterea prestigiului acesteia. 

Art.46. Fiecare învățător/prof.înv.prim. și profesor diriginte are obligația să distribuie elevilor 
manuale școlare și să le strângă la sfârșitul cursurilor anului școlar pentru a fi depuse la bibliotecă 
(excepție învățătorii/prof.înv.prim.  care predau la clasa pregătitoare și clasa I).   

Art.47. Se interzice comercializarea de reviste, caiete, culegeri fără acordul părinților și 
constituirea unor fonduri de protocol pentru diverse activități. 

 
 
 
 
CAPITOLUL III: MĂSURI PENTRU SIGURANȚA CIVILĂ A UNITĂȚII ȘCOLARE 
 

     Art.48. Accesul persoanelor și al autovehiculelor în incinta unității de învățământ se face numai prin 
locurile special amenajate în acest scop, pentru a permite supravegherea acestora la intrarea și ieșirea din 
școală. (Art. 3. din Legea nr 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ) 
    Art.49. Este permis numai accesul autovehiculelor care aparțin școlii, Salvării, Pompierilor, Poliției, 
serviciului de salubrizare, Jandarmeriei precum și a celor care asigură intervenția operativă pentru 
remedierea unor defecțiuni ale rețelelor interioare de electricitate apă telefonie etc. sau a celor care 
aprovizionează unitatea cu produse sau materiale contractate, cu aprobarea directorului. În caz de 
intervenție sau aprovizionare în registrul de acces se vor face mențiuni referitoare la intrarea în unitate a 
acestor autovehicule și pentru identificarea conducătorului auto. (Art.3 din Legea nr 35/2007 privind 
creșterea siguranței în unitățile de învățământ) 
   Art.50. Accesul elevilor este permis pe baza carnetului de note vizat anual. Se interzice ieșirea elevilor 
din clasă în timpul orelor de curs. Părăsirea incintei școlii de către elevi în timpul programului se  face 
numai cu aprobarea dirigintelui, a profesorului de serviciu sau a directorilor, în cazul unor motive 
temeinice. (Art. 5 din Legea nr 35/2007)  
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    Art.51. Accesul părinților este permis în baza verificării identității acestora, datele de identificare fiind 
notate în registru. În situația organizării ședințelor cu părinții sau a altor întruniri ce au caracter educativ 
cultural, sportiv etc. prevăzute a se desfășura în incinta școlii, conducerea unității va asigura întocmirea 
și transmiterea tabelelor nominale cu persoanele invitate să participe la aceste manifestări în baza cărora 
se va permite accesul,  după efectuarea verificării identității acelor persoane. (Art. 170 din Legea nr. 
29/2010) 
     Art.52. Accesul altor persoane este permis numai după obținerea aprobării conducerii unității de 
învățământ, după efectuarea procedurilor de identificare înregistrare și control al persoanelor de către 
personalul unității. Personalul de îngrijire și personalul didactic au obligația să supravegheze 
comportarea vizitatorilor și să verifice sălile în care aceștia sunt invitați, pentru a nu fi lăsate sau 
abandonate obiecte care prin conținutul lor pot produce evenimente deosebite. (Art. 3 din Legea nr 35 pe 
2007) 
    Art.53. Este interzis în instituție accesul persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice al celor 
turbulente, precum și al celor care au intenția vădită de a deranja ordinea și liniștea publică.  De 
asemenea, se interzice intrarea persoanelor însoțite de câini, al celor care posedă arme sau obiecte 
contondente, substanțe toxice, explozive, iritant-lacrimogene sau ușor inflamabile, care au publicații sau 
materiale care au caracter obscen sau instigator, care au stupefiante sau băuturi alcoolice. Se interzice 
introducerea și folosirea de obiecte și substanțe care pun în pericol siguranța și securitatea elevilor  
cadrelor didactice sau personalului școlii. 
    Art.54. După terminarea orelor din program și în timpul nopții, clădirea școlii se va încuia de către 
personalul abilitat, care va verifica în prealabil respectarea măsurilor pentru paza contra incendiilor și 
siguranța imobilului.  
    Art.55. Pentru realizarea împrejmuirilor, securitatea clădirilor unității de învățământ, pentru iluminat 
și pentru alte măsuri prin care crește siguranța unității școlare la solicitarea Consiliului de Administrație 
al unității școlare cu sprijinul de specialitate acordat de poliție, Consiliul Județean și Consiliul local pot 
aloca  în limita bugetelor aprobate sumele necesare. (Art. 4 din Legea nr. 35/2007) 
    Art.56. Consiliul Profesoral cu acordul Consiliului reprezentativ al părinților și prin consultarea 
reprezentanților elevilor stabilesc pentru elevii unității de învățământ cel puțin un semn distinctiv ecuson 
eșarfă etc.. Semnele distinctive vor fi comunicate Inspectoratului de Poliție Județean ori Inspectoratului 
de jandarmi județean. 
 
CAPITOLUL IV: PĂRINȚII 
  
DREPTURI  
    Art.57. La cererea părinților și în funcție de resursele locale existente, unitățile de învățământ pot 
organiza cu elevii după orele de curs activități educative și de învățare sub supravegherea personalului 
didactic . (Legea nr 1/2011). 
    Art.58. Părintele sau tutorele legal instituit are dreptul de a alege forma de învățământ și felul 
educației copilului minor. (Lege nr 1/2011). 
 
OBLIGAȚII 
    Art.59. Conform prevederilor legale părintele sau reprezentantul legal are obligaţia de a asigura 
frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, 
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precum și de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menţinerii unui climat sănătos la 
nivel de grupă/formaţiune de studiu.  
 În cazul în care părintele sau reprezentantul legal nu asigură şcolarizarea elevului în perioada 
învăţământului obligatoriu este sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă cuprinsă între 100 
lei şi 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii. (Art. 162 alin 1și 2 din O.M.E. 
4183/04.07.2022 privind R.O.F.U.I.P.). 
    Art.60. Părinții sau tutorii legali au obligația ca cel puțin o dată pe lună să ia legătura cu profesorul 
pentru învăţământul preşcolar/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul 
diriginte pentru a cunoaște evoluția copilului lor și răspunde material pentru distrugerile bunurilor din 
patrimoniul unității de învățământ, cauzate de elev. (Art. 162 alin. 5 și 6 din O.M.E. 4183/04.07.2022 
privind R.O.F.U.I.P.). 
 

COMITETUL DE PĂRINȚI AL CLASEI 
    Art.61 Comitetul de părinţi se alege la nivel de grupă/clasă, prin majoritate simplă a voturilor, în 
fiecare an, în adunarea generală a părinţilor, convocată de educatorul puericultor  educatoarea 
/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar sau primar/profesorul diriginte care 
prezidează şedinţa. Se compune din 3 persoane: un preşedinte şi 2 membri. Convocarea adunării 
generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 15 zile calendaristice de la începerea 
cursurilor anului şcolar. (Art. 167 alin 3 din O.M.E. 4183/04.07.2022 privind R.O.F.U.I.P.).  

   Art.62. Comitetului de părinţi pe grupă/clasă reprezintă interesele părinţilor sau reprezentanților legali 
ai copiilor/elevilor clasei în adunarea generală a părinţilor sau reprezentanților legali, în consiliul 
profesoral, în consiliul clasei şi în relaţiile cu echipa managerială. (Art. 167 alin 5 din O.M.E. 
4183/04.07.2022 privind R.O.F.U.I.P.).  

CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR/ASOCIAȚIA DE PĂRINȚI 

    Art.63. Consiliul reprezentativ al părinţilor, compus din președinții comitetelor de părinți, reprezintă o 
structură, fără personalitate juridică, a cărei activitate este reglementată printr-un regulament adoptat 
prin hotărârea adunării generale a preşedinţilor comitetelor de părinţi pe grupă/clasă din unitatea de 
învăţământ. (Art.171 alin 2, 3 din O.M.E. 4183/04.07.2022 privind R.O.F.U.I.P.) 
    Art.64. La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se poate constitui Asociaţia de părinţi, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare privind asociaţiile şi fundaţiile, care reprezintă drepturile şi 
interesele părinţilor din unitatea de învăţământ, membri ai acesteia. (Art.171 alin. 4 din O.M.E. 
4183/04.07.2022 privind R.O.F.U.I.P.). 
    Art.65. Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2 vicepreşedinţi ale căror 
atribuţii se stabilesc imediat după desemnare și se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar. 
Convocarea şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către preşedintele acestuia sau, 
după caz, de unul dintre vicepreşedinţi. (Art.172 alin 1 si 2 din O.M.E. 4183/04.07.2022 privind 
R.O.F.U.I.P.) 
    Art.66. Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii:  
a) propune unităţilor de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia 
şcolii, inclusiv din oferta naţională;  
b) sprijină parteneriatele educaţionale între unităţile de învăţământ şi instituţiile/organizaţiile cu rol 
educativ din comunitatea locală;  
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c) susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a 
absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar;  
d) promovează imaginea unităţii de învăţământ în comunitatea locală;  
e) se ocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în plan 
local, de dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialogului cultural;  
f) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor;  
g) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii 
sau reprezentanții legali, pe teme educaţionale;  
h) colaborează cu instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de 
asistenţă socială şi protecţia copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile 
nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de 
ocrotire;  
i) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socioprofesională sau de 
integrare socială a absolvenţilor;  
j) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrarea în muncă a 
absolvenţilor;  
k) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de 
învăţământ, la solicitarea cadrelor didactice;  
l) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea sănătăţii şi securităţii elevilor;  
m) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii, în buna desfăşurare a activităţii în internate 
şi în cantine;  
n) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea programului "Şcoala după 
şcoală" (art.173 din O.M.E. 4183/04.07.2022 privind R.O.F.U.I.P.). 
    Art.67. Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ poate face demersuri privind 
atragerea de resurse financiare, care vor fi gestionate de către şcoală constând în contribuţii, donaţii, 
sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, care vor fi 
utilizate pentru a sprijini instituția de învățământ și elevii. (Art.174 din O.M.E. 4183/04.07.2022 privind 
R.O.F.U.I.P.). 
 

CAPITOLUL V:  ELEVII 
 
EXERCITAREA CALITĂȚII DE ELEV 

    Art.68. Dobândirea calității de beneficiar primar al educației se face prin înscrierea într-o unitate de 
învățământ. (Art.89 din O.M.E. 4183/04.07.2022) 
    Art.69. Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la activităţile 
existente în programul unităţii de învăţământ. Se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul 
fiecărui an școlar de către directorul unității de învăţământ. (Art.93 din O.M.E. 4183/04.07.2022) 
    Art.70. Motivarea absenţelor se face de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul 
primar/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative. În cazul elevilor minori, părinţii sau 
reprezentanții legali au obligaţia de a prezenta personal învăţătorului/institutorului/profesorului pentru 
învăţământul primar/profesorului diriginte actele justificative pentru absenţele copilului său. În limita a 
40 de ore de curs pe an școlar, absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui, sau 
reprezentantului legal al elevului cu o motivare temeinică. (Art.94 alin. (2), (3), (5) din O.M.E. 
4183/04.07.2022) 
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    Art.71. Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt: adeverinţă eliberată de 
medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă/certificat medical/foaie de externare/scrisoare 
medicală eliberate de unitatea sanitară în care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza 
medicului de familie care are în evidenţă fişele medicale ale elevilor. (Art.94 alin.(4) din O.M.E. 
4183/04.07.2022). 
 
DREPTURILE ELEVILOR 

Art.72. La solicitarea scrisă a părinților/tutorelui legal instituit, elevul poate să nu frecventeze orele  
de religie. În acest caz, situația școlară se încheie fără această disciplină. In mod similar se procedează și 
pentru elevul căruia nu i se pot asigura condiții să frecventeze orele la această disciplină. (Legea 
nr.1/2011). 

Art.73. Elevul/părintele/ tutorele sau susținătorul legal are dreptul să conteste nota la lucrare scrisă. 
Contestarea se va face în aceeași zi în scris, fiind adresată directorului. Pentru soluţionarea cererii de 
reevaluare, directorul desemnează alte două cadre didactice de specialitate din unitatea de învăţământ 
preuniversitar, care nu predau la clasa respectivă şi care reevaluează lucrarea scrisă.  

În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială şi nota acordată în urma reevaluării este mai mică de un 
punct, contestaţia este respinsă şi nota acordată iniţial rămâne neschimbată. Dacă diferenţa dintre nota 
iniţială şi nota acordată în urma reevaluării este de cel puţin 1 punct, contestaţia este acceptată, iar 
directorul anulează nota obţinută în urma evaluării iniţiale și trece nota acordată în urma contestaţiei, 
autentifică schimbarea prin semnătură şi aplică ştampila unităţii de învăţământ.(Art.9 din Ordinul nr. 
4742/2016 pentru aprobarea Statutului Elevului) 

Art.74. În afara orelor de curs se pot desfășura activități extracurriculare. Activităţile pot fi 
organizate și în unitatea de învăţământ preuniversitar, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu 
aprobarea Consiliului de Administraţie. (Art.10 din Ordinul nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului 
Elevului). 

Art.75. Elevilor din învățământul de stat obligatoriu li se asigură gratuit manuale școlare. (Legea nr. 
1/2011) 

Art.76. Elevii beneficiază de asistență medicală și psihologică gratuită  în cabinete medicale, 
policlinici și unități spitalicești de stat.(Legea nr. 1/2011) 

Învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte recomandă 
consilierea psihologică elevului dacă: 

- are preaviz de exmatriculare 
- este repetent 
- este corigent la cel puțin două materii 
Elevul/părintele/ tutorele sau susținătorul legal are dreptul de a refuza participarea la consiliere. 
Art.77. Pentru schimbarea limbii moderne din motive temeinic întemeiate este necesară solicitarea 

scrisă părinților elevilor de la început de ciclu primar care va fi analizată si supusă aprobării în Consiliul 
de Administrație al unității de învățământ. 

 
TRANSFERUL ELEVILOR 

    Art.78. Transferul copiilor și elevilor se face cu aprobarea Consiliului de Administraţie al unităţii de 
învăţământ la care se solicită transferul și cu avizul consultativ al Consiliului de Administraţie al unităţii 
de învăţământ de la care se transferă. Se poate efectua transferul elevilor în timpul anului şcolar, în mod 
excepţional, cu respectarea prevederilor R.O.F.U.I.P. , în următoarele situaţii:  
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a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al municipiului 
Bucureşti;  
b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcţia de 
sănătate publică; 
c) în alte situaţii excepţionale, cu aprobarea Consiliului de Administraţie al inspectoratului şcolar. 
(Art.144 din O.M.E. 4183/04.07.2022). După aprobarea transferului, unitatea de învăţământ primitoare 
este obligată să solicite situaţia şcolară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învăţământ 
de la care se transferă elevul este obligată să trimită la unitatea de învăţământ primitoare situaţia şcolară 
a celui transferat, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situaţiei 
şcolare de către unitatea de învăţământ la care s-a transferat, elevul transferat participă la cursuri în 
calitate de audient. (Art.144 din din O.M.E. 4183/04.07.2022). 

Elevul nu este înscris în catalog până școala nu primește situația școlară de la unitatea de învățământ 
de la care s-a transferat. 

 
RECOMPENSAREA ELEVILOR 
Art.79. Elevii care au obţinut primele medii generale pe clasă, acestea nefiind mai mici de 9.00 

și au nota 10 la purtare, vor fi recompensați prin premii acordate la sfârșitul anului școlar. Cei care 
au obținut următoarele 3 medii generale pe clasă, dar nu  mai mici de 8.00 și au nota 10 la purtare, 
vor fi recompensați prin mențiuni acordate la sfârșitul anului școlar. (Art.13 din Ordinul nr. 
4742/2016 pentru aprobarea Statutului Elevului) 

Art.80. Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară pot primi   
recompense ca: 

-  evidenţiere în faţa clasei şi/sau în faţa colegilor din şcoală sau în faţa consiliului profesoral;  
- comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, tutorelui sau susţinătorului legal, cu 

menţiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat;  
- burse de merit, de studiu şi de performanţă sau alte recompense materiale acordate de stat sau 

de sponsori, conform prevederilor în vigoare;  
- premii, diplome, medalii;  
Performanţa elevilor la concursuri, la olimpiadele pe discipline, la olimpiadele 

inter/transdisciplinare, la olimpiadele de creaţie tehnico-ştiinţifică şi artistică şi la olimpiadele 
sportive se recompensează financiar, în conformitate cu O.M.E.N.C.S. (Art.13 din Ordinul nr. 
4742/2016 pentru aprobarea Statutului Elevului) 

Art.81. Premii speciale se acordă pentru elevii care au avut o frecvență la cursuri de 100%, 
media generală peste 8.50 și media 10.00 la purtare (Art.13 (4) din Ordinul nr. 4742/2016 pentru 
aprobarea Statutului Elevului). 

Art.82. Se acordă titlul de șef de promoție absolventului clasei a VIII-a cu cea mai mare medie 
pe parcursul celor 4 ani de gimnaziu, cu condiția să fi obținut și nota 10 la purtare în toți acești anii. 
(Art.13 (1) f, din Ordinul nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului Elevului) 

Art.83. Se poate acorda un premiu de onoare elevului care, prin rezultatele obținute, a contribuit 
la creșterea prestigiului școlii. (Art.13 (5) d, din Ordinul nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului 
Elevului) 

 
OBLIGAȚII ALE ELEVILOR ȘI SANCȚIUNI PENTRU NERESPECTAREA LOR 
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Art.84. Este interzis elevilor să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter 
obscen sau pornografic în incinta unităţilor de învăţământ. (Art.15 f din Ordinul nr. 4742/2016 
pentru aprobarea Statutului Elevului). 

Sancțiuni: 
S1 – prima abatere: observație individuală, anunțarea părinților. 
S2 – abateri repetate: mustrare scrisă și  scăderea notei la purtare în funcție de gravitatea faptei. 
Art.85. Elevii au obligația de a fi în clasă înainte de începerea orei de curs, orice întârziere 

nejustificată constituie abatere și se sancționează conform prezentului regulament. 
Sancțiuni: 
S3 – observație individuală, anunțarea părinților. 
Art.86. La școală elevii au obligația  de a avea o ținută decentă reliefată prin comportament 

civilizat, limbaj,  ţinută vestimentară adecvată şi să poarte elemente de identificare în conformitate 
cu legislaţia în vigoare şi cu regulamentele (cămașă albă și pantaloni sau fustă pentru fete de 
culoare închisă) şi deciziile unităţii de învăţământ (Art.14 c din Ordinul nr. 4742/2016 pentru 
aprobarea Statutului Elevului). 

Sancțiuni: 
S4 – prima abatere: observație individuală, anunțarea părinților. 
S5 – abateri repetate: mustrare scrisă și scăderea notei la purtare 
Art.87. Elevii au obligația de a respecta Regulamentul de Organizare și Funcționare a 

Instituțiilor de Învățământ Preuniversitar și Regulamentul Intern. 
Sancțiuni - în funcție de abatere: observație individuală, anunțarea părinților, scăderea notei la 

purtare 
Art.88 Elevilor le este interzis să distrugă, să modifice sau să completeze documentele şcolare, 

precum cataloage, foi matricole, carnete de elev şi orice alte documente din aceeaşi categorie 
(Art.15 a din Ordinul nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului Elevului). 

Sancțiuni: 
S6 – clasele I-IV: calificativ insuficient la purtare. 
S7 – clasele V-VIII: nota sub 6 la purtare în funcție de gravitatea faptei. 
Art.89. Elevilor le este interzis să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ. 

Cei care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţii de învăţământ sunt 
obligaţi să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul civil, toate cheltuielile 
ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile ori să suporte toate 
cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase. (Art.15 a, Art. 28. 1. din Ordinul nr. 
4742/2016 pentru aprobarea Statutului Elevului). 

Sancțiuni: 
S8 – prima abatere: remedierea sau achitarea contravalorii bunurilor distruse în maximum 7zile. 
S9 – abateri repetate: remedierea sau achitarea contravalorii bunurilor distruse și scăderea notei 

la purtare în funcție de gravitatea faptei. 
Art.90. Este interzis elevilor să introducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ 

preuniversitar, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea 
şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa, intoleranţa sau care lezează imaginea publică a 
unei persoane (Art.15 b, Art. 28. 1. din Ordinul nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului 
Elevului). 

Sancțiune: 
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S10 – scăderea notei la purtare în funcție de gravitatea faptei și anunțarea Poliției. 
 
Art.91. Este interzis elevilor să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ (Art.15 b, Art. 

28. 1. din Ordinul nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului Elevului). 
Sancțiuni: 
S11 – prima abatere: observație individuală, anunțarea părinților. 
S12 – abateri repetate: scăderea notei la purtare 
Art.92. Este interzis elevilor să deţină sau să consume droguri, băuturi alcoolice sau alte 

substanţe interzise, ţigări, substanţe etnobotanice şi să participe la jocuri de noroc învățământ 
(Art.15 d, Art. 28. 1. din Ordinul nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului Elevului). 

Sancțiuni pentru fumat: 
S13 – prima abatere: muncă în folosul școlii 
S14 – abateri repetate: mustrare scrisă,  
Sancțiuni pentru deținerea și consumul de alcool : 
S15 – prima abatere: scăderea notei la purtare cu 3 puncte 
S16 – abateri repetate: eliminare pentru 3-5 zile și scăderea notei la purtare  
Sancțiuni pentru deținerea consumul și traficul de droguri: 
S17 – prima abatere: eliminare 3 zile / mutare disciplinară la o altă școală și anunțarea Poliției 
S18 – scăderea notei sub 6 la purtare fără drept de reînscriere în unitatea de învățământ și 

anunțarea Poliției 
Sancțiuni pentru practicarea jocurilor de noroc: 
S19 – eliminare 3 zile și scăderea notei la purtare cu 3 puncte 
Art.93. Este interzis elevilor să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ 

de orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele 
asemenea, spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta 
integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ. (Art.15 e. din Ordinul 
nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului Elevului). 

Sancțiuni: 
S20 – scăderea notei la purtare cu 4 puncte și anunțarea Poliției 
Art.94. Este interzis elevilor să creeze și să promoveze în mediul on-line  materiale electorale, 

de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta unităţilor de învăţământ. 
Sancțiuni: 
S21– pentru elevii claselor V-VI: eliminare 3 zile și nota scăzută la purtare / mutare disciplinară 

la o altă școală 
S22– pentru elevii claselor VII-VIII: scăderea notei la purtare în funcție de gravitatea faptei 
 
Art.95. Le este interzis elevilor să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al 

examenelor şi al concursurilor; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea 
telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii 
lor în procesul educativ (Art.15 g. din Ordinul nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului Elevului). 

Sancțiuni: 
S23 – prima abatere: observație individuală, anunțarea părinților. 
S24 -  abateri repetate: mustrare scrisă 
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Art.96. Este interzis elevilor să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă (Art.15 h. din 
Ordinul nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului Elevului). 

Sancțiuni: 
S25– pentru elevii claselor V-VI: nota scăzută la purtare  
S26– pentru elevii claselor VII-VIII: scăderea notei până la 5 la purtare în funcție de gravitatea 

faptei și anunțarea organelor de ordine 
 
Art.97. Este interzis elevilor să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de 

discriminare şi să manifeste violenţă în limbaj şi în comportament faţă de colegi (Art.15 i. din 
Ordinul nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului Elevului). 

Sancțiuni: 
S27 – prima abatere: observație individuală, anunțarea părinților. 
S28 -  abateri repetate: mustrare scrisă/scăderea notei la purtare în funcție de gravitatea faptei 
Art.98. Este interzis elevilor să aducă jigniri și să manifeste agresivitate în limbaj și 

comportament față de personalul unității de învățământ (Art.15 j. din Ordinul nr. 4742/2016 pentru 
aprobarea Statutului Elevului).  

Sancțiuni: 
S29 – prima abatere: observație individuală, anunțarea părinților. 
S30 -  abateri repetate: mustrare scrisă și scăderea notei la purtare în funcție de gravitatea faptei 
Art.99. Este interzis elevilor să se angajeze în conflicte violente (Art.15 j. din Ordinul nr. 

4742/2016 pentru aprobarea Statutului Elevului).  
Sancțiuni: 
S31– pentru elevii claselor V-VI: scăderea notei la purtare în funcție de gravitatea faptei  
S32– pentru elevii claselor VII-VIII: scăderea notei la purtare/ eliminare 3zile și anunțarea 

organelor de ordine. 
Art.100. Este interzis elevilor să manifeste atitudini ostile față de personalul școlii.  
Sancțiuni: 
S31– pentru elevii claselor V-VI: scăderea notei la purtare în funcție de gravitatea faptei  
S32– pentru elevii claselor VII-VIII: scăderea notei la purtare/ eliminare 3zile și anunțarea 

organelor de ordine. 
Art.101. Este interzis elevilor să se implice în acțiuni care să aducă atingeri imaginii școlii 

(Art.15 din Ordinul nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului Elevului). 
Sancțiuni: 
S33 – prima abatere: : scăderea notei la purtare în funcție de gravitatea faptei. 
S34 -  abateri repetate: eliminare 3zile și scăderea notei la purtare în funcție de gravitatea faptei 
Art.102. Este interzis elevilor să copieze la teme sau la lucrările scrise (Legea nr.1/2011). 
Sancțiuni pentru copierea temei: 
S35 – refacerea temei 
Sancțiuni pentru copierea la lucrări scrise: 
S36 – prima abatere: nota 1 la lucrare 
S37 -  abateri repetate: nota 1 la lucrare și scăderea notei la purtare cu 1 punct 
Art.103. Este interzis elevilor să-și însușească  obiecte și bani de la colegi (Legea nr.1/2011). 
Sancțiuni: 
S38– scăderea notei la purtare în funcție de gravitatea faptei, anunțarea organelor de ordine. 
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Art.104. Părăsirea incintei școlii de către elevi se face cu permisiunea profesorului de serviciu 
sau a profesorului diriginte (Art.15 k din Ordinul nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului 
Elevului). 

Sancțiuni: 
S39 – prima abatere: observație individuală. 
S40 -  abateri repetate: scăderea notei la purtare cu un punct 
Art.105. Elevii au obligația de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi, şi de a-l prezenta 

cadrelor didactice pentru trecerea notelor obţinute în urma evaluărilor, precum şi părinţilor, 
tutorilor sau susţinătorilor legali pentru luare la cunoştinţă în legătură cu situaţia şcolară (Art.14. l. 
din Ordinul nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului Elevului). 

Sancțiuni: 
S41 – prima abatere: mustrarea individuală, anunțarea părinților. 
S42 -  abateri repetate: scăderea notei la purtare cu un punct 
Art.106. Este interzis elevilor să utilizeze telefoanele mobile și alte dispozitive electronice 

pentru a efectua și distribui înregistrări audio-video în incinta școlii (Art.15. g. din Ordinul nr. 
4742/2016 pentru aprobarea Statutului Elevului). 

Sancțiuni: 
S43 – prima abatere: mustrare scrisă, anunțarea părinților. 
S44 -  abateri repetate: eliminare 3zile, mergând până la scăderea notei la purtare în funcție de 

gravitatea faptei și anunțarea Poliției  
Art.107. Le este interzis elevilor să invite/să faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, 

fără acordul conducerii şcolii şi al diriginţilor (Art.15. m. din Ordinul nr. 4742/2016 pentru 
aprobarea Statutului Elevului). 

Sancțiuni: 
S45 – prima abatere: observație individuală, anunțarea părinților. 
S46 -  abateri repetate: mustrare scrisă, sau scăderea notei la purtare în funcție de gravitatea 

faptei 
Art.108. Elevii au obligația de a respecta regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ 

preuniversitar (Art.14. b. din Ordinul nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului Elevului). 
 
 
ATRIBUȚIILE ELEVULUI DE SERVICIU ÎN CLASĂ 
Art.109. Zilnic 1-2 elevi efectuează serviciul pe clasă, în baza graficului stabilit de diriginte. 
Art.110. Elevul de serviciu pe clasă are următoarele atribuții: 

a) Asigură creta, buretele și curățenia tablei de scris; 
b) Veghează la păstrarea curățeniei în clasă; 
c) Aerisește sala de clasă în timpul pauzelor; 
d) Controlează împreună cu șeful clasei integritatea bunurilor și sesizează eventuale 

nereguli cadrului didactic cu atribuții de diriginte și profesorului de serviciu 
e) Verifică starea sălii de clasă înainte și după program 

ȘEFUL CLASEI 
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Art.111. Pentru asigurarea unui climat de ordine și disciplină la nivelul fiecărei clase, pentru 
păstrarea bunurilor din dotare și stabilirea unei legături între colectivul de elevi și cadrele didactice 
se instituie funcția de șef de clasă (Art.14. b. din Ordinul nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului 
Elevului). 

Art.112. Șeful clasei se numește conform ROFUIP prin alegerea prin vot de către colectivul de 
elevi. În caz de absență a șefului clasei, profesorul diriginte desemnează un înlocuitor 

Art.113.Atribuțiile șefului clasei: 

a) Veghează la păstrarea ordinii în clasă în timpul pauzelor îi în lipsa profesorului 
b) Atrage atenția colegilor în situația în care aceștia încalcă prevederile Regulamentului 

intern și informează profesorul diriginte 
c) Informează dirigintele, profesorii și conducerea școlii despre situații apărute/evenimente 

petrecute la clasă, propunerile și nemulțumirile colectivului de elevi 
d) Coordonează activitatea elevilor de serviciu pe clasă 
e) Este membru în Consiliul clasei 

 
CAPITOLUL VI: CADRELE DIDACTICE 
 
OBLIGAȚII PRIVIND EVALUAREA REZULTATELOR ELEVILOR 

Art.114. Calificativele/Notele acordate se comunică obligatoriu  elevilor și se trec în catalog și 
carnetul de note de către  cadrul didactic care le acordă (Art. 106 din O.M.E. 4183/04.07.2022 
privind R.O.F.U.I.P.)    

Art.115. Profesorul are obligația de a prezenta rezultatele de la lucrările scrise în maximum 14 
zile de la susținerea acestora. 

OBLIGAȚII/RESPONSABILITĂȚI 
Art.116. Personalul didactic trebuie să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile 

educaționale pe care le transmite elevilor, o vestimentație decentă și un comportament responsabil 
(Art. 39 (3) din O.M.E. 4183/04.07.2022 privind R.O.F.U.I.P.)    

Art.117. Personalul din unitatea de învățământ trebuie să manifeste respect și considerație în 
relație cu elevii, părinții/susținătorii legali. 

Art.118. Personalului din învățământ îi este interzis să să aplice pedepse corporale, precum şi să 
agreseze verbal, fizic sau emoţional copiii/elevii şi/sau colegii. (Art. 39 (5) din O.M.E. 
4183/04.07.2022 privind R.O.F.U.I.P.) 

Art.119. La începutul anului școlar, fiecare cadru didactic va prezenta planificările 
calendaristice conducerii școlii în primele 15 zile 

Art.120. Cadrele didactice sunt obligate să evite angajarea de discuții cu elevii sau cu părinții 
acestora pe tema competenței altor cadre didactice și care nu au legătură cu activitatea didactică. 

Art.121. Prezența la program se face în conformitate cu orarul școlii aprobat de Consiliul de 
Administrație. În cazul în care profesorii desfășoară alte ore decât cele prevăzute în program se cere 
acordul conducerii școlii.  

Art.122. În cazul unor abateri ale elevilor de la disciplina școlară, profesorul comunică în scris 
sau verbal acest fapt profesorului diriginte. În cazul în care nu sunt luate măsuri în acest sens, 



17 

 

profesorul respectiv va sesiza conducerea instituției de învățământ, Consiliul Profesorilor Clasei, 
Consiliul Profesoral, iar situația va fi analizată în Comisia de Disciplină pe școală. 

Art.123. Profesorul are obligația de a informa profesorul diriginte în cazul în care un elev 
acumulează un număr mare de absențe nemotivate la obiectul pe care îl predă. 

Art.124. Personalului didactic de predare îi este interzis să părăsească sala de clasă/locul 
desfășurării activităților didactice în timpul programului (decât în cazuri excepționale), să elimine 
elevii din clasă în timpul desfășurării activității, să învoiască elevii pentru rezolvarea unor probleme 
personale și să motiveze absențele elevilor la alte discipline fără a fi diriginte. 

Art.125. Cadrele didactice sunt răspunzătoare de aplicarea corectă a Regulamentului Școlar și 
Regulamentului de Ordine Interioară 

Art.126. Cadrele didactice sunt obligate să participe la Consiliul Profesorilor Clasei și Consiliul 
Profesoral. 

DREPTURI 
Art.127. La clasă, în timpul desfășurării activității didactice, profesorul nu poate fi deranjat 

decât în cazuri cu totul excepționale, sau dacă este anunțat în prealabil de către director sau director 
adjunct. 

Art.128. Profesorii beneficiază de întreaga bază materială a școlii și pot împrumuta la domiciliu 
aparatură electronică pentru pregătirea lecțiilor. Evidența acestor dispozitive va fi ținută de 
secretariatul școlii. 

 
SANCȚIUNI 
Art.129. Pentru nerespectarea R.I., cadrele didactice vor fi sancționate conform Statutului 

personalului didactic. 
 
ATRIBUȚIILE PROFESORULUI DIRIGINTE 
Art.130. Profesorii diriginți organizează şi coordonează activitatea colectivului de elevi; 
Art.131. Profesorii diriginți organizează şi coordonează întâlniri cu părinţii sau reprezentanţii 

legali la începutul şi sfârşitul semestrului şi ori de câte ori este cazul; 
Art.132. Profesorii diriginți organizează şi coordonează acţiuni de orientare şcolară şi 

profesională pentru elevii clasei; 
Art.133. Profesorii diriginți organizează şi coordonează activităţi educative şi de consiliere 
Art.134. Profesorii diriginți organizează şi coordonează activităţi extracurriculare şi extraşcolare 

în unitatea de învăţământ şi în afara acesteia, inclusiv activităţile realizate prin intermediul 
tehnologiei şi al internetului 

Art.135. Profesorii diriginți monitorizează: situaţia la învăţătură a elevilor,frecvenţa la ore a 
elevilor,participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare, comportamentul 
elevilor în timpul activităţilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare,participarea elevilor la 
programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de voluntariat 

Art.136. Profesorii diriginți colaborează cu: profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi 
programe educative şcolare şi extraşcolare, cabinetele de asistenţă psihopedagogică, directorul 
unităţii de învăţământ, comitetul de părinţi, părinţii sau reprezentanţii legal, compartimentul 
secretariat, persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR 
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Art.137. Profesorii diriginți informează elevii şi părinţii sau reprezentanţii legali, despre 
prevederile ROFUIP, evaluări şi examene, situaţia şcolară, situaţiile de corigenţă, sancţionările 
disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie; 

Art.138. Profesorii diriginți convoacă la școală, ori de câte ori este nevoie, părinții elevilor 
Art.139. Profesorii diriginți completează documentele școlare necesare: catalog, carnete de note, 

situații care se ivesc pe parcursul anului școlar (Art. 69 din O.M.E. 4183/04.07.2022 privind 
R.O.F.U.I.P.). 

 
ATRIBUȚIILE PROFESORULUI DE SERVICIU 
Art.140. Cadrele didactice desemnate au obligația de a efectua serviciul pe școală. Pentru 

neîndeplinirea atribuțiilor ce le revin vor fi sancționate conform Statutului personalului didactic 
Art.141. Fiecare cadru didactic își va îndeplini funcția de serviciu pe școală conform graficului 

stabilit 
Art.142. Profesorul de serviciu supraveghează  programul activităților didactice în ziua în care 

efectuează serviciul pe școală. 
Art.143. Programul zilnic este între orele 8.00 și 18.00 și se efectuează de serviciu pe cicluri de 

învățământ. 
Art.144. Profesorul de serviciu controlează respectarea regulamentelor școlare, în special  legat 

de ținuta elevilor, păstrarea curățeniei, disciplina, deplasarea pe holuri, accesul persoanelor străine. 
Art.145. Profesorul de serviciu identifică eventualele conflicte dintre elevi, impune măsurile 

necesare și dacă sunt abateri grave de la regulamentul școlar informează conducerea instituției de 
învățământ. 

Art.146. La terminarea serviciului, în procesul verbal consemnează evenimentele produse si 
propune luarea unor măsuri de îmbunătățire a situațiilor constatate. 

 
 NORME DE COMPLETARE A CONDICII DE PREZENȚĂ 
Art.147.Profesorii au obligația de a completa orele efectuate în condica de prezență în ziua în 

care au fost efectuate. 
Art.148.Condica trebuie completată de secretariatul școlii. Eventuale modificări trebuie 

aprobate de conducerea școlii.  
Art.149. Eventuale neconcordanțe sau ore neefectuate sunt consemnate numai de către directori 

care vor scrie în condică cu cerneală roșie. 
Art.150. Condica de prezență a cadrelor didactice se listează, numerotează și înregistrează la 

serviciul secretariat. 
COMISII DE LUCRU DIN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
SECTIUNEA 1 
Art.151. (1) La nivelul unității de învățământ funcționează următoarele comisii: 

1. cu caracter permanent; 
2. cu caracter temporar; 
3. cu caracter ocazional. 

(2) Comisiile cu caracter permanent sunt: 

a) Comisia pentru curriculum*; 
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b) Comisia de evaluare și asigurare a calității; 
c)  Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență; 
d) Comisia pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică; 
e) Comisia pentru controlul managerial intern; 
f) Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul 
școlar și promovarea interculturalității; 
* Comisiile metodice ca parte a Comisiei pentru curriculum sunt: 
Comisia „Limbă și comunicare” 
Comisia „Matematică și științe” 
Comisia învățătorilor 
Comisia educatoarelor 
Comisia „Consiliere, dezvoltare personală și evoluție în carieră” 
(3) Comisiile cu caracter temporar sunt: 
Comisia pentru proiecte și programe educative 
Comisia pentru monitorizarea notării ritmice, frecventei școlare și combaterea absenteismului 
Comisia pentru programul pentru școli 
Comisia de acordare a tichetelor sociale, burselor și rechizitelor școlare 
Comisia pentru implementare PNRAS 
(4) Comisiile cu caracter ocazional sunt:  
Comisia pentru revizuirea R.O.I. și R.O.F.U.I. 
Comisia pentru întocmirea orarului și serviciului pe școală 
Comisia gestionare SIIIR 
Comisia de organizare a examenelor 
Comisia pentru olimpiade și concursuri școlare 
Comisia de inventariere 
Comisia de casare 
Comisia de verificare a documentelor/actelor de studii 
Comisia de disciplină 
Comisia paritară 
Comisia de evidență și gestionare a manualelor școlare 
Comisia de echivalare credite transferabile 
Comisia de achiziție/recepție bunuri 
Comisia de încadrare/salarizare 
Comisia sportului școlar 
Comisia de etică 
Comisia de accesare proiecte europene 
Comisia pentru promovarea imaginii școlii 
 
Comisiile cu caracter permanent își desfășoară activitatea pe tot parcursul anului școlar, comisiile cu 
caracter temporar lucrează în anumite perioade ale anului școlar,  iar comisiile cu caracter ocazional sunt 
înființate ori de câte ori se impune acest lucru, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la 
nivelul unității de învățământ. 

Art.152. Comisiile de la nivelul unității de învățământ își desfășoară activitatea în baza deciziei 
emisă de director. 

Art.153. Activitatea comisiilor și documentele elaborate de membrii acesteia sunt reglementate 
prin acte normative sau prin regulamentul intern. 

SECȚIUNEA a II-a  
Art.154. Comisia pentru curriculum este organizată la nivelul instituției de învățământ. 
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(1)Comisia pentru curriculum este formată din șefii catedrelor/comisiilor metodice de lucru, 
consilierul pentru proiecte și programe educative, directorul adjunct, iar președinte este directorul, 
care emite decizia de constituire a Consiliului pentru curriculum. 

(2) Consiliul pentru curriculum are următoarele atribuții: 

a) asigură documente curriculare oficiale (planuri cadru, programe școlare, ghiduri 
metodologice, manuale școlare, ordine ministeriale pentru aprobarea documentelor) 

b) asigură aplicare planului cadru de învățământ, aprobat anual prin ordin de ministru 
c) asigură logistica pentru activitățile curricular; 
d) asigură organizarea și desfășurarea examenelor naționale, de corigență, de amânare, 

diferență. 
e) asigură fundamentarea dezvoltării locale de curriculum; 
f) asigură consultanță cadrelor didactice în materie de curriculum; 
g) asigură coerența dintre curriculum național și dezvoltările locale; 
h) elaborează oferta curricular ce urmează a fi aprobată de consiliul profesoral și avizată de 

I.S.J. Buzău 
 
SECȚIUNEA a III-a  

Art.155.Comisia de evaluare și asigurare a calității este organizată la nivelul instituției de 
învățământ conform prevederilor legale. 
(1) Comisia de evaluare și asigurare a calității aplică standarde, standarde de performanță, 
indicatori de referință, precum și metodologia de asigurare a calității elaborată de M.E. 
(2) În baza metodologiei școala adoptă propria strategie și propriul regulament de funcționare a  
Comisiei de evaluare și asigurare a calității 

Art.156. Comisia de evaluare și asigurare a calității este formată din 3-9 membrii, iar 
conducerea operativă a acesteia este asigurată de conducătorul unității sau de un cadru didactic 
desemnat. 

Comisia de evaluare și asigurare a calități cuprinde în număr relativ egal: 
a) reprezentanți ai corpului profesoral 
b) reprezentanți ai părinților 
c) reprezentanți ai consiliului local 
Membrii Comisiei pentru  evaluarea și asigurarea  calității nu pot îndeplini funcția de 

director/director adjunct în instituția de învățământ, cu excepția persoanei care asigură conducerea 
operativă. 

Comisia pentru  evaluarea și asigurarea  calității are următoarele atribuții:  
a) elaborează și coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a 

calității aprobate de conducerea unității școlare, conform domeniilor și criteriilor prevăzute în 
legislație; 

b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației în unitatea școlară, 
pe baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea și calitatea învățământului din 
unitatea școlară. Raportul este adus la cunoștința tuturor beneficiarilor prin afișare și publicare și 
este pus la dispoziția evaluatorului extern; 

c) elaborează propuneri de îmbunătățire a calității educației; 
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d) elaborează instrumente de evaluare, descrie modele de urmărire a progresului elevilor 
e) stabilește procedura de transmitere către părinți a scrisorilor semestriale, care să cuprindă 

informații referitoare la frecvență,învățătură, conduită, participare la activități extrașcolare 
f) elaborează un raport de activitate în format tipărit și în format electronic prezentat C.A., C.P. 

și Comitetului de părinți 
g) colaborează cu A.R.A.C.I.P. și cu alte agenții și organisme de acest fel din țară și străinătate. 
h) orice control sau evaluare externă a unității de învățământ efectuate de A.R.A.C.I.P. su 

Ministerul Educației se va baza pe raportul de evaluare internă a activității din unitatea școlară. 
 
SECȚIUNEA a IV-a  
Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență 
Art.157. La  nivelul școlii Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de 

urgență este compusă din membrii desemnați de Consiliul de Administrație la început de an școlar. 
Atribuțiile comisiei sunt stabilite de reprezentanții Consiliului de Administrație în conformitate cu 
legislația în vigoare. Se poate externaliza acest serviciu, cu sprijinul unei instituții de profil. 

Art.158. Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență are următoarele 
atribuții:  

a) elaborează norme P.S.I. în școală și privind protecția muncii în școală; 
b) elaborează norme de protecție civilă în școală; 
c) elaborează norme de protecția muncii și activități specifice laboratoarelor de fizică, chimie, 

biologie, informatică, în colaborare cu profesorii de specialitate; 
d) elaborează norme de comportare în situații de urgență care cer evacuarea clădirii; 
e) îi revine responsabilitatea afișării norme P.S.I, de securitate și sănătate în muncă și de 

protecție civilă în școală; 
f) monitorizează gradul de respectare al normelor P.S.I, de securitate și sănătate în muncă și de 

protecție civilă în școală; 
g) monitorizează efectuarea controlului medical periodic; 
h) elaborează rapoarte privind prevenția și respectarea normelor P.S.I, de securitate și sănătate 

în muncă și de protecție civilă în școală; 
i) sesizează conducerea instituției de învățământ cu privire la încălcarea normelor stabilite 
 
SECȚIUNEA a V-a  
Comisia pentru control managerial intern 
Art.159. La nivelul școlii Comisia pentru control managerial intern se constituie la decizia 

directorului. Constituirea comisiei este obligație pentru entități publice conform Ordinului 
Ministerului de Finanțe Publice, nr 946/2005, cu modificările și completările ulterioare. 
Componența și structura se stabilesc în funcție de complexitatea și volumul de activitate al 
instituției publice. Comisia pentru control managerial intern se întrunește trimestrial și ori de câte 
ori este nevoie. 

 Comisia pentru control managerial intern are următoarele atribuții:  
a) asigură coordonarea deciziilor și acțiunilor compartimentelor structurale ale unității de 

învățământ 
b) organizează, la nevoie, structuri specializate care să sprijine managementul ăn activitatea de 

coordonare; 
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c) coordonează și influențează rezultatele interacțiunii dintre salariați în cadrul raporturilor 
profesionale; 

d) conștientizează salariații asupra consecințelor deciziilor și acțiunii acestora asupra întregii 
entități; 

e) organizează consultări prealabile în vederea unei bune colaborări.  
 

SECȚIUNEA a VI-a  

Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul 
școlar și promovarea interculturalității 

Art.160. La nivelul instituției funcționează Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a 
faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității conform 
strategiei cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ preuniversitar 

Art.161. Componența Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție 
și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității se stabilește prin decizia 
directorului unității după discutarea ei în Consiliul Profesoral și aprobarea în Consiliul de 
Administrație.  

Art.162. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 
discriminării în mediul școlar elaborează anual  Planul operațional al unității școlare privind 
reducerea fenomenului de violență în mediul școlar. 

Art.163. În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, în zonele adiacente unității de 
învățământ preuniversitar, asigurarea unui mediu securizat în Școala Gimnazială Maxenu se 
realizează de către administrația publică locală, instituții specializate M.A.I., I.S.J. Buzău și 
respectiv Școala Gimnazială Maxenu 

Art.164. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 
discriminării în mediul școlar este responsabilă de punerea în aplicare la nivelul unității de 
învățământ a Planului comun de acțiune - cadru  pentru creșterea siguranței elevilor și personalului 
didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente instituției de învățământ 
preuniversitar, de stabilirea modului de acces în unitatea de învățământ, pentru elevi, cadre 
didactice, personal nedidactic, părinți și alte persoane se face prin locuri cu această destinație, iar 
pentru pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității promovează 
valorile școlii incluzive și urmărește: 

a) elaborarea unui plan de acțiune pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea 
interculturalității: 

b) colaborarea cu părinții, profesorii itineranți, Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului, Consiliul Național pentru combaterea discriminării, ONG-uri ONG-uri cu 
activitate în domeniul drepturilor omului; 

c) propunerea unor acțiuni specifice la nivelul claselor și al școlii; 
d) elaborarea și implementarea unor coduri de conduită a personalului și a elevilor, care să 

reglementeze comportamente nondiscriminatorii la nivelul unității de învățământ 
e) transmiterea de propuneri de măsuri disciplinare către Consiliul de Administrație al unității 

de învățământ în cazul încălcării de către personalul angajat sau de către elevi a codurilor de 
conduită și a legislației în vigoare cu privire la faptele de discriminare; 
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f) identificarea și analiza cazurilor de discriminare și înaintarea propunerilor de soluționare a 
acestora 

g) prevenirea și medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează 
respectarea principiilor școlii incluzive; 

h) sesizarea autorităților competente în cazul identificării formelor grave de discriminare; 
i) monitorizarea și evaluarea acțiunilor întreprinse pentru prevenirea și combaterea discriminării 

și promovarea interculturalității; 
j) elaborarea, anual, a unui raport care să conțină referiri la acțiunile întreprinse pentru 

prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității, raport care va fi inclus la 
raportul anual de analiză a activității desfășurate în unitatea de învățământ; 

 
Art.166. Comisia pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică este o comisie 

care vizează perfecționarea personalului didactic, consilierea cadrelor didactice debutante sau cu o 
vechime redusă în învățământ precum și a celor care doresc să-și formeze competențe și tehnici de 
lucru noi. Prezintă oferta de programe de formare profesională a C.C.D. Buzău, I.S.J. Buzău și a 
altor furnizori autorizati de cursuri de formare și identifică nevoile de formare ale cadrelor 
didactice.  

 
SECȚIUNEA a VII-a  

Comisia pentru proiecte și programe educative 

Art.167. Comisia pentru proiecte și programe educative este formată din membrii desemnați de către 
Consiliul de Administrație, la prima ședință din noul an școlar. 

Art.168. Comisia pentru proiecte și programe educative are următoarele atribuții: 
a) monitorizează lansarea licitațiilor pentru proiecte europene și cele finanțate de M.E.; 
b) comunică cu instituțiile care pot facilita accesul la informațiile despre proiectele europene și 

cele finanțate de M.E.; 
c) propune Consiliului de Administrație teme de proiecte în funcție de nevoile școlii; 
d) propune Consiliului de Administrație echipa care poate redacta proiecte; 
e) propune Consiliului de Administrație managerul de proiect și echipa de implementare; 
f) participă la întocmirea rapoartelor informative și la diseminarea rezultatelor proiectelor; 
 
EVIDENȚA ȘI GESTIONAREA MANUALELOR ȘCOLARE 
Art.169. la nivelul fiecărei unități de învățământ, evidența și gestionarea manualelor școlare este 

coordonată de un responsabil care face parte din personalul didactic sau cel didactic auxiliar, numit 
prin decizie internă a unității de învățământ (Art. 14 (1) din OMEN nr. 5559/2013 – regimul 
manualelor școlare în învățământul preuniversitar ).  

Art.170. Responsabilul cu manualele școlare la nivelul unităților de învățământ are următoarele 
atribuții: 

- întocmește și păstrează evidența manualelor școlare din unitatea de învățământ, pe care o 
transmite responsabilului de la ISJ Buzău; 

-  actualizează baza de date privind manualele școlare; 
-  întocmește evidența deficitului de manuale și casează manualele cu un grad mare de uzură, 

precum și a celor a căror valabilitate a expirat. 
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CAPITOLUL VII: PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC 
 
ATRIBUȚIILE SERVICIULUI SECRETARIAT 
Art.171. Secretariatul este subordonat directorului și funcţionează în program de lucru cu elevii, 

părinţii sau reprezentanții legali sau alte persoane interesate din afara unităţii, aprobat de director 
între orele 10.00-12.00 din cadrul programului de lucru 8.00-16.00, în baza hotărârii consiliului de 
administraţie (Art. 73 din O.M.E. 4183/04.07.2022 privind R.O.F.U.I.P.). 
    Art.172. Compartimentul secretariat are următoarele atribuţii: 

a) transmiterea informaţiilor la nivelul unităţii de învăţământ;  
b) întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date;  
c) întocmirea şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte categorii de documente solicitate 

de către autorităţi, precum şi a corespondenţei unităţii;  
d) înscrierea copiilor/elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea şi actualizarea 

permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea 
antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administraţie; Anexa 30  

e) rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor şi evaluărilor naţionale, 
ale concursurilor de ocupare a posturilor vacante, conform atribuţiilor prevăzute de legislaţia în 
vigoare sau de fişa postului;  

f) completarea, verificarea, păstrarea în condiţii de securitate şi arhivarea documentelor 
referitoare la situaţia şcolară a elevilor şi a statelor de funcţii;  

g) procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii şi a documentelor şcolare, în 
conformitate cu prevederile regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al 
documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului 
educaţiei şi cercetării ;  

h) selecţia, evidenţa şi depunerea documentelor la Arhivele Naţionale, după expirarea 
termenelor de păstrare, stabilite prin "Indicatorul termenelor de păstrare", aprobat prin ordin al 
ministrului educaţiei şi cercetării ;  

i) păstrarea şi aplicarea ştampilei unităţii pe documentele avizate şi semnate de persoanele 
competente, în situaţia existenţei deciziei directorului în acest sens;  

j) întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor, potrivit 
legislaţiei în vigoare sau fişei postului;  

k) întocmirea statelor de personal;  
l) întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii de 

învăţământ; 
m) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul contabilitate;  
n) gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ;  
o) întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului, 

în conformitate cu legislaţia în vigoare;  
p) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, contractele 

colective de muncă aplicabile, regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii, regulamentul 
intern, hotărârile consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa. (Art. 74 
din O.M.E. 4183/04.07.2022 privind R.O.F.U.I.P.). 
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Art.173. Se interzice condiţionarea eliberării adeverinţelor, foilor matricole, caracterizărilor şi a 
oricăror acte de studii sau documente şcolare de obţinerea de beneficii materiale. (Art. 75 din 
O.M.E. 4183/04.07.2022 privind R.O.F.U.I.P.). 

Art.174.În perioada vacanțelor școlare, cataloagele se păstrează la secretariat, dacă nu sunt alte 
dispoziții în acest sens. 

Art.175. La terminarea studiilor sau in caz de transfer, elevii trebuie să prezinte serviciului 
secretariat că nu au cărți nerestituite sau alte obligații față de școală neonorate. 

Art.176. După aprobarea transferului, serviciul secretariat trebuie să solicite situația școlară a 
elevului în termen de 5 zile. 

 
ATRIBUȚIILE SERVICIULUI CONTABILITATE 
Art.177. Serviciul financiar este subordonat directorului și reprezintă structura organizatorică 

din cadrul unităţii de învăţământ în care sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, 
evidenţa contabilă, întocmirea şi transmiterea situaţiilor financiare, precum şi orice alte activităţi cu 
privire la finanţarea şi contabilitatea instituţiilor, prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractele 
colective de muncă aplicabile, de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii şi de 
regulamentul intern. (Art. 76 din O.M.E. 4183/04.07.2022 privind R.O.F.U.I.P.). 

Art.178. Serviciul financiar are următoarele atribuţii:  
a) desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii de învăţământ;  
b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unităţii de învăţământ, 

în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile consiliului de administraţie;  
c) întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform legislaţiei în 

vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile;  
d) informarea periodică a consiliului de administraţie cu privire la execuţia bugetară;  
e) organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor;  
f) consemnarea în documente justificative a oricărei operaţiuni care afectează patrimoniul 

unităţii de învăţământ şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor;  
g) întocmirea şi verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat;  
h) valorificarea rezultatelor procesului de inventariere a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de 

lege şi ori de câte ori consiliul de administraţie consideră necesar;  
i) întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar;  
j) îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ faţă de bugetul de stat, bugetul 

asigurărilor sociale de stat, bugetul local şi faţă de terţi;  
k) implementarea procedurilor de contabilitate;  
l) avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de 

administraţie, prin care se angajează fondurile unităţii;  
m) asigurarea şi gestionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim special;  
n) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de normele 
legale în materie; 

o) orice alte atribuţii specifice serviciului, rezultând din legislaţia în vigoare, şi hotărârile 
consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa. (Art. 77 din O.M.E. 
4183/04.07.2022 privind R.O.F.U.I.P.). 
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Art.179. Contabilul/administratorul financiar răspunde de organizarea activităţii financiare şi de 
încadrarea în bugetul aprobat 

Art.180. Administratorul financiar al școlii îndeplinește și funcția de administrator de 
patrimoniu și își desfășoară activitatea sub conducerea directorului și răspunde de gestionarea și 
întreținerea bazei materiale în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 

 
ATRIBUȚIILE BIBLIOTECARULUI 
Art.181. Programul bibliotecii este stabilit de conducerea unității de învățământ în funcție de 

norma/fracțiunea de normă a bibliotecarului, care face parte din personalul didactic auxiliar. 
Art.182. Pentru a facilita accesul utilizatorilor la colecțiile și serviciile oferite, bibliotecile 

întocmesc cataloage, efectuează cercetări documentare, elaborează bibliografii, sinteze, lucrări de 
informare documentară și alte instrumente specifice, constituie și gestionează baze de date, 
organizează servicii de împrumut și consultare pe loc, a documentelor de bibliotecă, precum și alte 
servicii. (Art.64 din Legea 334/31.05.2002 privind bibliotecile și modificările ulterioare) 

Art.183. Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se 
sancţionează cu plata unei sume aplicate gradual, până la 50% din valoarea de inventar, actualizată 
cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi. Fondurile astfel constituite sunt surse  extrabugetare  și 
sunt folosite pentru dezvoltarea colecțiilor de carte. (Art.67 (1) din Legea 334/31.05.2002 privind 
bibliotecile și modificările ulterioare) 

Art.184. Distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de către utilizatori 
se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de 
inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o 
sumă echivalentă cu de până la 5 ori faţă de preţul astfel calculat. (Art.67 (2) din Legea 
334/31.05.2002 privind bibliotecile și modificările ulterioare) 

Art.185. Bibliotecarul răspunde de întregul fond de carte al bibliotecii, iar în cazul unor pierderi, 
întocmește documentația necesară pentru recuperarea cărților. 

Art.186. Gestionarea manualelor școlare la nivelul unității de învățământ se face de către 
bibliotecar în colaborare cu învățători și diriginți. 

Art.187. La începutul fiecărui an școlar, bibliotecarul unității de învățământ preia, pe baza 
documentelor justificative, manualele școlare noi și manualele retipărite de la depozitul de carte 
școlară. La nivelul unității de învățământ, manualele sunt identificate prin coduri. 

Art.188. Etapele procesului de predare-primire precum și monitorizarea stării manualelor 
școlare se face de către bibliotecar, în colaborare  cu învățători și profesorii diriginți. 

 
ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE ÎNGRIJIRE 
Art.189. Personalul de îngrijire își desfășoară activitatea conform fișei postului, dar îndeplinește 

și alte sarcini stabilite de director.  
Art.190. Personalul de îngrijire este direct subordonat directorului adjunct și răspunde de 

asigurarea curățeniei pentru spațiul repartizat. 
Art.191. După terminarea orelor de program și în timpul nopții, clădirea se va încuia de către 

personalul de serviciu, care va controla, în prealabil, respectarea măsurilor pentru paza contra 
incendiilor și siguranța imobilului. 
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Art.192. Personalul de îngrijire este obligat să cunoască și să respecte  îndatoririle ce îi revin, 
fiind direct răspunzător de  integritatea obiectivului, bunurile și valorile încredințate, precum și 
pentru asigurarea curățeniei în incinta unității de învățământ. 

 
CURĂȚENIA ÎN CLASE  
Art.193. Elevii au datoria de a păstra curățenia în sala de clasă. Sunt responsabili elevii de 

serviciu, care trebuie să observe comportamentul colegilor și, în cazul în care aceștia au un 
comportament inadecvat, le vor atrage atenția pentru a remedia situația creată. În cazul refuzului, 
elevul de serviciu aduce la cunoștința învățătorului/prof.înv.prim., profesorului diriginte acest fapt 
pentru a lua măsurile care se impun. 

Pentru păstrarea curățeniei în sălile de clasă se impun: 
- afișarea și respectarea orarului în fiecare sală de clasă; 
- stabilirea listei cu elevii de serviciu în fiecare clasă. 
 
REZOLVAREA CONFLICTELOR 
Art.194. În cazul apariției conflictelor de orice natură, niciun copil/elev și niciun părinte nu 

trebuie să recurgă la un comportament agresiv/violent. Este obligatoriu ca situația conflictuală să 
fie adusă la cunoștința educatoarei/învățătorului/prof.înv.prim., dirigintelui, profesorului de serviciu 
sau directorului, singurii în măsură să rezolve conflictul. 

 
Art.195. INTERDICȚII 
a) Pentru respectarea dreptului fundamental la învățătură se interzic: 
- absentarea nemotivată de la ore; 
- instigarea la absentare nemotivată; 
- întârzieri repetate la orele de curs fără motive întemeiate; 
- staționarea în curtea/la poarta școlii a elevilor care au terminat programul; 
- consumarea de alimente, băuturi răcoritoare, gumă de mestecat în timpul orelor; 
- utilizarea dispozitivelor electronice, în timpul programului, fără acordul profesorului; 
- deranjarea orelor de curs; 
- lansarea unor anunțuri false legate de amplasarea unor dispozitive explozive în incinta școlii. 
b) Pentru protejarea bunurilor din spațiul școlar se interzic: 
- distrugerea manualelor școlare primite gratuit; 
- murdărirea/inscripționarea/deteriorarea pereților, ușilor, mobilierului școlar și a altor bunuri 

din patrimoniul școlii; 
- substituirea și distrugerea documentelor școlare, precum și însușirea oricărui bun al școlii sau 

al colegilor;  
- stropitul cu apă, bătaia cu bulgări în sala de clasă, pe holuri, aruncarea pe ferestre de bulgări, 

pietre etc. 
c) Pentru asigurarea ordinii și disciplinei în vederea desfășurării activităților școlare sunt 

interzise: 
-  părul vopsit, frizuri provocatoare, păr lung neîngrijit 
-  cercei (la băieți), piercing-uri; 
- pantaloni scurți, pantaloni rupți sau tăiați; 
- tatuaje da vedere; 
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- articole vestimentare cu mesaje și desene obscene, de instigare la violență, de discriminare 
- machiaj exagerat, bijuterii ostentative, unghii naturale sau false prea lungi (la fete) 
- purtarea bluzelor foarte decoltate, transparente sau scurte, a fustelor cu talie joasă și/sau 

mulate și/sau scurte precum și pantaloni scurți sau colanți (la fete). 
d) Pentru asigurarea securității elevilor și evitarea accidentelor este interzis elevilor: 
- să părăsească școala în timpul programului fără aprobarea scrisă a învățătorului/prof. 

diriginte/prof de serviciu/directorului; 
- să faciliteze pătrunderea în școală a persoanelor străine; 
- să introducă și să folosească în școală petarde, artificii, obiecte contondente, arme albe sau 

spray-uri lacrimogene; 
- să arunce obiecte pe fereastră; 
- să manifeste agresivitate și violență în limbaj, comportament intimidant, discriminatoriu, 

jignitor; 
-  în caz de conflict să-și facă singuri dreptate, în mod agresiv;  
- să se joace pe hol și în sălile de clasă cu mingea, rachete de tenis, palete și mingi de pig-pong 

și alte jocuri care pot provoca accidente și distrugeri de bunuri; 
- să joace fotbal nesupravegheați în timpul pauzelor; 
- să aducă și să folosească în incinta biciclete, trotinete, skateboard-uri, cu excepția unor 

competiții organizate de școală. 
(5) Pentru respectarea dreptului la o evaluare corectă, se interzic: 
- fraudarea lucrării constând în copiatul răspunsurilor la orice tip de evaluare; 
- comunicarea între elevi în timpul evaluărilor; 
(6) În cazul absenței/întârzierii profesorului  la oră, este interzisă părăsirea sălii de clasă 

de către elevi. 
(7)Pentru respectarea dreptului la intimitate, este interzisă pătrunderea băieților în 

toaleta fetelor și invers. 
(8) Pentru respectarea dreptului la imagine personalul angajat, elevii, părinții și alte 

persoane care intră în unitatea de învățământ trebuie să știe că în incinta școlii este sistem de 
supraveghere audio-video. 

Fără aprobarea Consiliului de Administrație și Consiliului Profesoral sunt interzise:  
- înregistrările audio-video în cadrul școlii; 
- postarea și difuzarea de înregistrări audio video cu elevi, cadre didactice, personal nedidactic 

pe internet; 
- folosirea dispozitivelor de înregistrare și redare audio-video de folosință individuală în timpul 

orelor de curs și în timpul activităților online 
(9) Pentru protecția sănătății și securității salariatelor gravide este interzisă delegarea de 

atribuții de serviciu care pot afecta sănătatea și securitatea persoanelor angajate gravide și se 
respectă prevederile legislației în vigoare legate de protecția maternității la locul de muncă. 

Art.196. Informarea elevilor 
(1) În prima oră de dirigenție/consiliere elevii vor fi informați de către învățător/diriginte de 

prevederile regulamentului intern. 
(2) La prima prima ședință cu părinții, stabilită de la începutul anului școlar în curs, 

părinții/susținătorii legali ai elevilor iau la cunoștință prin semnătură de prevederile regulamentului.   
Art.197. Norme de securitate pentru elevi în activitatea școlară 
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(1) Elevii sunt obligați să respecte normele de securitate, prezentate de învățător/diriginte la 
prima oră de curs pentru activitățile care presupun un risc sporit de pericol de accidentare.  

(2) Toți elevii participanți trebuie să respecte normele de securitate în cadrul activităților de 
clasă/ laborator la fizică, chimie, biologie, informatică și în cadrul orelor de educație fizică și sport. 

(3) În sala de curs, elevii au următoarele obligații: 
- să nu se urce pe mese, scaune, pe pervazul geamului, să un se aplece cu mâinile pe mese de 

lucru, în afară, pe tocul ferestrelor, pentru a nu se accidenta; 
- să nu pună mâna pe firele unor întrerupătoare, lămpi, instalații neizolate și să nu introducă 

obiecte în orificiile prizelor, datorită riscului de electrocutare; 
- să nu arunce cu apă și alte substanțe lichide în prize, pe întrerupătoare și alte instalații electrice  

pentru a nu se  provoca scurtcircuite și chiar electrocutare; 
- să nu se implice în dezafectarea geamurilor sparte; 
- să închidă geamurile în cazul în care sunt în pericol de a se sparge (datorită curenților de 

aer/vântului puternic); 
(4) Pe coridoare trebuie respectate următoarele reguli: 
- elevii se vor deplasa fără să alerge, nu își vor împinge colegii și nu le vor pune piedică; 
- elevii nu au acces la tabloul electric, nu umblă la întrerupătoarele electrice defecte și sunt 

obligați să anunțe orice defecțiune apărută profesorului de serviciu sau muncitorului școlii; 
- pe ușile de acces elevii vor intra/ieși în mod civilizat, fără a se accidenta; 
- în curtea școlii trebuie să aibă de asemenea un comportament civilizat, fără a se îmbrânci unii 

pe alții, a urca pe porți, garduri, clădiri sau în pomi; 
- este interzis accesul elevilor la centrala termică sau în încăperea/clădirea în care este amplasată 

centrala termică. 
Art.198.Păstrarea dotărilor și  a sălii de clasă 
La fiecare început de an școlar, elevii școlii sunt întâmpinați în săli de clasă renovate și 

igienizate care trebuie să asigure condiții optime desfășurării activităților didactice. 
Cadrele didactice trebuie să reprezinte pentru elevi un model de ordine și de organizare a 

locului de muncă. 
Personalul didactic va informa învățătorul/prof.înv.prim./dirigintele clasei de stricăciunile pe 

care le observă la începutul orei, identificând cu ajutorul elevilor cine a provocat-o. 
Elevii de serviciu pe clasă au obligația de a supraveghea bunurile existente în sală și de a se 

asigura de integritatea acestora în perioada în care activitatea didactică se desfășoară în altă sală de 
clasă. 

Computerele și celelalte dispozitive electronice  din clasă trebuie să fie folosite doar de către 
profesor sau de elevul desemnat, sub supravegherea cadrului didactic. 

Scaunele, mesele, catedra, dulapurile trebuie să fie păstrate în bună stare, fără însemnări cu 
pixul, urme făcute cu obiecte ascuțite. 

Întrerupătoarele, dispozitivele de iluminat, ferestrele, ușile și încuietorile trebuie păstrate în 
stare bună de funcționare. 

Elevii care au produs stricăciuni au obligația să le remedieze în maximum o săptămână de la 
constatare. 

Art.199. Măsuri de păstrare a igienei și de utilizare a grupurilor sanitare 
Norme privind utilizarea grupurilor sanitare: 
- elevii vor păstra în bună stare vasele de toaletă, chiuvetele, rezervoarele și alte dotări existente; 
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- deșeurile se vor depune în coșuri special amenajate și nu în vasele de toaletă sau în chiuvetă, 
pentru a nu provoca mizerie sau a înfunda conductele de scurgere; 

- este interzisă înscripționarea pereților, a ușilor cabinelor toaletelor și a vaselor sanitare; 
- robinetele trebuie utilizate corect, fără a le brusca, pentru a nu se defecta, iar apa trebuie oprită 

după utilizare. 
 
CAPITOLUL VIII: REGULI PENTRU DESFĂȘURAREA CURSURILOR ONLINE 
200. Participanții la orele online în situații excepționale și obligațiile lor : 
Participanții sunt profesori, elevi, dar și părinți/tutorii legali ai elevilor în cazul în care copiii  

sunt minori și au următoarele atribuții:  
a) răspund pentru toate mesajele, videoclipurile, fișierele expediate sau pentru orice materiale 

prelucrate prin utilizarea platformei informatice; 
b) utilizează aplicația/platforma educațională doar în conformitate cu prevederile legale; 
c) nu înregistrează, diseminează, folosește informații care cuprind date cu caracter personal în 

alt mod decât cel prevăzut în legislația în vigoare. 
Unitatea de învățământ, în calitate de operator de date cu caracter personal are obligația de a 

institui o serie de măsuri tehnice și organizatorice pentru protejarea datelor cu caracter personal, 
care să vizeze:  

- securitatea în mediul online; 
- asigurarea confidențialității datelor; 
- preîntâmpinarea pierderii de date personale; 
- împiedicarea modificării datelor cu caracter personal; 
- interzicerea accesului neautorizat la datele cu caracter personal. 
Elevii au următoarele responsabilități în situația desfășurării școlii online: 
- participă la activitățile stabilite de cadrele didactice și conducerea unității de învățământ, 

conform orarului/programului comunicat; 
- rezolvă și transmit temele/sarcinile de lucru în termenele și condițiile stabilite de cadrele 

didactice în vederea valorificării activităților desfășurate prin intermediul tehnologiei și 
internetului; 

- au o conduită adecvată statutului de elev, dezvoltând comportamente și atitudini, prin care să 
se asigure un climat favorabil mediului de învățare; 

-  nu comunică altor persoane datele de conectare la platforma destinată învățământului prin 
intermediul tehnologiei și internetului 

- nu înregistrează activitatea desfășurată în mediul online, în conformitate cu prevederile 
Regulamentului General pentru Protecția Datelor (Regulamentul nr. 679/2016); 

- au obligația de a participa la activitățile desfășurate  prin intermediul tehnologiei și 
internetului, în caz contrar elevul este considerat absent, iar absența este consemnată în catalog 
(excepție situațiile temeinic întemeiate, aduse la cunoștința învățătorului/dirigintelui); 

Părinții au următoarele atribuții: 
- asigură participarea copiilor la activitățile didactice organizate de unitatea de învățământ prin 

intermediul tehnologiei și internetului, organizând un mediu fizic prietenos pentru copil în timpul 
desfășurării activității, promovarea unui comportament pozitiv, aprecierea progresului înregistrat de 
preșcolar/elev, încurajarea, motivarea și responsabilizarea acestuia cu privire la propria formare; 
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- mențin comunicarea cu educatoarea/prof.înv.presc./învățătorul/prof.înv.prim/profesorul 
diriginte și celelalte cadre didactice; 

- sprijină preșcolarul/elevul la transmiterea în termen a sarcinilor de lucru; 
- transmit cadrului didactic feed-back-ul referitor la organizarea și desfășurarea activității 

didactice. 
CAPITOLUL IX: ABATERI ŞI SANCŢIUNI DISCIPLINARE  
Secţiunea I: 
Abateri şi sancţiuni disciplinare 
Art. 201. Abaterea disciplinară reprezintă  o acţiune sau inacţiune, săvarşită cu vinovăţie de 

către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale și regulamentul de organizare și funționare 
a unității de învățământ,contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă  aplicabil, 
ordinele şi dispoziţiile şefilor ierarhici. Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având 
dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că 
aceştia au săvârşit o abatere disciplinară. 

Art. 202. Abaterile disciplinare sunt : 
a) nerespectarea programului de lucru sau utilizarea ineficientă a acestuia; 
b) încălcarea reglementărilor referitoare la accesul în incinta scolii sau neprezentarea, la cererea 
organelor de control, a legitimaţiei de serviciu; 
c) faptul de a nu purta, în timpul programului de lucru, echipamentul de protecţie şi de lucru; 
d) prezentarea la serviciu în stare fizică necorespunzătoare (capacitate de muncă redusă); 
e) nerespectarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor sau documentelor cărora li s-a conferit 
acest caracter; 
f) nerespectarea normelor de protecţie a muncii, de folosire a echipamentului de protecţie şi de 
lucru, a celor de prevenire a incendiilor; 
g) lăsarea nesupravegheate, în timpul programului de lucru, a aparaturii şi instalaţiilor aflate în 

funcţiune; 
h) impiedicarea celorlalţi salariaţi de a-şi executa atribuţiile de serviciu; 
i) înstrăinarea oricăror bunuri ale școlii, date în folosinţă sau păstrare; 
j) absenţe nemotivate, părăsirea anticipată a lucrului sau plecarea, fără motive temeinice, în 
orele de program, de la locul de muncă sau fără acordul şefului ierarhic; 
k) folosirea echipamentului de lucru şi de incendiu in alte scopuri decat cele cărora le este 
destinat; 
l) absenţa de la programul de pregătire profesională şi de instruire stabilit de conducerea unitatii 
scolare; 
m) alte abateri prevăzute de lege. 
Art. 203. Conform art. 247 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cosiliul de administrație al 

școlii este investit cu prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni 
disciplinare salariaţilor acesteia, ori de câte ori constată că au săvarşit o abatere disciplinară. 

Art. 204. (1) Sancţiunile pentru abatere disciplinară  pe care le poate aplica conducerea unității 
de învățământ sunt: 

a) avertisment scris; 
b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus 
retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile; 
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; 
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d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă 
de 1-3 luni cu 5-10%. 
e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. 
(2) In cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt 
regim sancţionator, va fi aplicat acesta. 
 (3) Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca 
salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea sanctiunilor 
disciplinare se constata prin decizie a angajatorului emisa in forma scrisa. 
Art. 205. Sancţiunea disciplinară aplicabilă se stabileşte în raport cu gravitatea abaterii 
disciplinare săvarşite de salariat avându-se în vedere următoarele: 
a) împrejurările în care a fost săvarşită fapta; 
b) gradul de vinovăţie a salariatului; 
c) consecinţele abaterii disciplinare; 
d) comportarea generală în serviciu a salariatului; 
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior. 
Secţiunea a II-a: 
Procedura disciplinară 
Art. 206. (1) Cu excepţia sancţiunii avertisment scris, sancţionarea unui salariat poate fi dispusă 
numai ca urmare a efectuării, în prealabil, a unei cercetări disciplinare. 
(2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat, în scris, 
de către persoana împuternicită de directorul scolii să efectueze cercetarea în cadrul unei 

comisii, precizandu-se: 
a) obiectul cercetării disciplinare; 
b) data şi ora efectuării ei; 
c) locul întrevederii cu salariatul în cauză. 
(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2), fără motiv 
obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea lui, fără efectuarea cercetării 
disciplinare prealabile. 
Art. 207. În decursul cercetării disciplinare prealabile, salariatul are dreptul: 
a) să formuleze şi să susţină toate apărările pe care le consideră necesare, în favoarea sa; 
b) să ofere persoanei împuternicite cu efectuarea cercetării disciplinare toate probele şi 
motivaţiile pe care le consideră necesare; 
c) să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului (acolo unde există) al cărui 
membru este. 
Art. 208 La încheierea cercetării disciplinare, împuternicitul unității școlare întocmeşte un     
referat cu constatări, concluzii şi propuneri pe care îl supune acestuia în vederea luării deciziei. 
Art. 209. Pe baza referatului întocmit de împuternicit, conducerea unității școlare dispune 
aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie, emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile 
calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvarşirea abaterii disciplinare, dar nu mai 
tarziu de 6 luni de la data comiterii faptei. 
Art. 210. Decizia de sancţionare trebuie să cuprindă următoarele elemente: 
a) descrierea faptei care constituie abaterea disciplinară; 
b) precizarea prevederilor din regulamentul intern sau din contractul colectiv de muncă 
aplicabil, care au fost încălcate de salariat; 
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c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în cursul cercetării 
disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 28 alin. (3), nu a 
fost efectuată cercetarea; 
d) termenul în care poate fi contestată sancţiunea; 
e) instanţa competentă la care sancţiunea se poate contestă. 
Art. 211. (1) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de 
la data emiterii şi îşi produce efectele de la data comunicării. 
(2) Comunicarea de sancţionare se predă personal salariatului, cu semnătură de primire ori în 
caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de 
acesta. 
(3) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţa judecătorească competentă 
în termen de 30 de zile de la comunicare. 
 
CAPITOLUL X: RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ 
Art. 212. Unitatea de învățământ are obligaţia să îl despăgubească pe salariat, în situaţia în care 
acesta a suferit un prejudiciu material din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor 
de serviciu sau în legătură cu serviciul, în condiţiile art. 253 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 
53/2003- Codul muncii. 
Art. 213. Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile 
contractuale pentru pagubele materiale produse unității școlare din vina şi în legătură cu munca 
lor, în condiţiile art. 254 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii 
 
CAPITOLUL XI: EVALUAREA PROFESIONALĂ A SALARIAȚILOR 
Art. 214. Atribuțiile privind evaluarea profesională a salariaților revine unei comisii formate din 

cadre didactice ai cărei membri nu fac parte din consiliului de adminstrație.  Analiza și validarea 
punctajului o fac membrii consiliul profesoral și consiliul de administratie 

Art. 215. Evaluarea și acordarea calificativului anual se realizează pe baza fișei de evaluare și a 
raportului de autoevaluare. 
aprobată de către consiliul de administratie pentru personal didactic, personal nedidactic și personal 
auxiliar. 
 
CAPITOLUL XII: SOLUŢIONAREA PETIŢIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR 
Art. 216. (1) Salariaţii au dreptul de a adresa conducerii unității școlare, în scris, petiţii 
individuale, dar numai în legătură cu problemele proprii apărute la locul de muncă şi în 
activitatea desfăşurată. 
(2) Prin petiţii se înţeleg cererile sau reclamaţiile individuale pe care un salariat le adresează 
conducerii școlii, în condiţiile legii şi ale regulamentului intern. (3) Petiţiilor anonime nu li se 
va da curs, acestea fiind clasate. 
Art. 217. (1) Cererile sau reclamaţiile individuale vor fi adresate directorului unității de 
învățământ şi vor fi înregistrate la secretariat. 
(2) Directorul are obligaţia să comunice salariatului răspunsul său în termen de 30 de zile de la 
data primirii cererii sau a reclamaţiei, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă. 
(3) Salariatul are obligația de aștepta răspunsul la cererea/reclamația formulată, și în funcție de 
aceasta, ulterior, se poate adresa altor altor institutii/organism abilitate. 
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(4) In situaţia în care aspectele sesizate prin petiţia salariatului necesită o cercetare mai 
amănunţită, angajatorul poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile. 
Art. 218. (1) Salariaţii nu pot formula două petiţii privitoare la aceeaşi problemă. 
(2) În situaţia în care un salariat adresează în aceeaşi perioadă de timp mai multe petiţii, cu 
acelaşi obiect, acestea se vor conexa, salariatul urmând să primească un singur răspuns. 
(3) Dacă, după trimiterea răspunsului, se primeşte o nouă petiţie cu acelaşi conţinut sau care 
priveşte aceeaşi problemă, aceasta se clasează la numărul iniţial, făcându-se menţiune că s-a 
răspuns. 

CAPITOLUL XIII. DISPOZIȚII FINALE 
Art.219. Membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să participe la toate ședințele, prin 

convocare scrisă, cu minimum 48 de ore înainte, cunoscând ordinea de zi a ședinței. În cazuri 
excepționale sunt convocați cu minimum două ore înainte. Convocarea o face directorul, iar în lipsa 
acestuia, directorul adjunct, cu acordul directorului. 

Art.220. Membrii Consiliului de Administrație își pot exprima liber punctele de vedere, au 
dreptul de a solicita informări în legătură cu activitatea din școală, să cunoască ordinele și 
precizările de la ISJ Buzău și Ministerul Educației sau alte organizații. O hotărâre luată  cu 
majoritate simplă, se respectă. 

Art.221. Fișele de post pentru profesor, director, director-adjunct, secretar-șef, contabil, 
bibliotecar, muncitor, îngrijitor, fac parte din prezentul Regulament de Ordine Interioară, Planul de 
protecția muncii, PSI fac parte, de asemenea, din prezentul Regulament. 

Art.222. Respectarea Regulamentului Intern este obligatorie pentru directori, personal didactic 
de predare, personal didactic auxiliar, personal nedidactic și elevi și părinți/susținători legali. 
Nerespectarea prezentul Regulament atrage după sine sancționarea persoanelor vinovate, conform 
prevederilor R.O.F.U.I.P. 

Art.223. Modificarea Regulamentului la un an de la adoptare se face cu acordul directorului, cu 
votul a 2/3 din membrii Consiliului Profesoral la care pot participa și  personal didactic auxiliar și 
nedidactic. 

Art.224. Pentru respectarea Regulamentului Intern, acesta va fi multiplicat pentru a putea fi 
consultat ori de câte ori este nevoie. 

Art.225. Prezentul Regulament va fi adus la cunoștința personalului angajat părinților și 
elevilor. Pot fi aduse îmbunătățiri la recomandările venite din partea celor implicați. 

Art.226. Respectarea Regulamentului Intern al Școlii Gimnaziale Maxenu intră în vigoare 
începând cu anul școlar 2022-2023 și se aplică alături de R.O.F.U.I.P. cât și de ordinele și 
precizările venite de la I.S.J. Buzău și Ministerul Educației. 

Art.227. Prezentul Regulament intră în vigoare după aprobare în Consiliul Profesoral.  
 
Director, Director adjunct, 
Prof. STĂNESCU MIHAI prof. EPURESCU MARIUS 

 
       Prof. Stanescu Mihai 


