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Având în vedere: 

 Constituţia României 
 Legea nr. 1/ 2011 – Legea Educației Naționale 
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

(O.M.E.N.C. 5079 /2016)t 
 Statutul elevului 
 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

75/12.07.2005 privind asigurarea calității educației 
 Ordinul nr. 5132/10/09/2009 privind activitățile specifice funcției de diriginte; 
 Ordinul 6143/2011 cu privire la Metodologia de evaluare anuală a activității 

personalului didactic și didactic auxiliar 
 Ordinul nr. 5565 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind 

regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de 
învățământ preuniversitar 

Se adoptă prezentul Regulament de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale ”Mihail 
Sadoveanu” Galați. 
 
 

Capitolul I. Dispoziții generale 
1. Tot personalul instituției (didactic, didactic auxiliar, nedidactic), elevii și părinții 

(reprezentanții legali) au obligația să-și însușească și să respecte prevederile Legii 
Educaţiei Naţionale, a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de 
Învățământ Preuniversitar aprobat de ministrul Educației, a Statutului elevului precum și 
prevederile prezentului Regulament de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale 
”Mihail Sadoveanu”. 

2. Respectarea Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ este 
obligatorie. Nerespectarea Regulamentului de organizare și funcționare a unității de 
învățământ constituie abatere și se sancționează conform prevederilor legale. 

3. Activitatea de instruire si educaţie din cadrul unităţii de învățământ se desfășoară potrivit 
principiilor Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, ale Convenţiei cu privire la 
drepturile copilului si potrivit actelor normative generale si speciale. 

4. În cadrul şcolii relaţiile se stabilesc pe principiul egalităţii de tratament faţă de toţi, 
salariaţi, elevi şi angajator. 

5. Orice discriminare directă sau indirectă bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, 
caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune 
politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori 
activitate sindicală este interzisă. 

6. Regulamentul de organizare și funcționare urmareste realizarea unui climat disciplinar 
adecvat care să favorizeze activitatea elevilor si cadrelor didactice. 
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Capitolul II.  Organizare 
1. Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” este instituție cu personalitate juridică, în cadrul 
său funcționând clase de învățământ primar și gimnazial. 
2. Repartizarea elevilor pe clase se face de către conducerea şcolii, cu respectarea prevederilor 
Legii Educaţiei.  
3. Programul şcolii se desfăşoară între orele 8:00 -14:00. 
4. Orele de curs au durata de 50 de minute, cu pauze de 10 minute. 
5. Cadrele didactice se prezintă la şcoală cu cel puţin 5 minute înainte de prima oră din orarul 
propriu.  
6. Elevii se prezintă la şcoală cu cel puţin 5 minute înainte de prima oră din orarul clasei din 
care fac parte. 
7. Componența formațiunilor de studiu este stabilită de către conducerea școlii, încercand să 
se ia in calcul și opțiunile părinților. De asemenea,  grupele pentru curriculum la decizia şcolii 
(CDŞ) se formează în funcţie de opţiunile elevilor şi părinţilor, de spaţiul existent în şcoală şi 
de resursele umane. În cazul în care opţiunile sunt diversificate şi nu există spaţiu şi profesori 
calificaţi, se aplică principiul majorităţii în stabilirea opţiunilor.  
8.Transferul elevilor în sau de la unitatea de învățământ se desfășoară potrivit Regulamentului 
de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. 

 

Capitolul III. Managementul unității 
1. Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” este condusă de Consiliul de administrație, de 
director și de director adjunct. 
2. Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea unității de învățământ se consultă, 
după caz, cu toate organismele interesate: Consiliul profesoral, organizațiile sindicale, 
Consiliul reprezentativ al părinților, Consiliul școlar al elevilor, autoritățile administrației 
publice locale. 
 
III.1 Consiliul de Administrație 
1. Consiliul de administrație este organul de conducere al unității de învățământ. 
2. Directorul unității de învățământ este președintele Consiliului de administrație.  
3. La ședințele Consiliului de administrație participă de drept, reprezentanții organizațiilor 
sindicale din unitatea de învățământ, cu statut de observatori. 
4. Președintele Consiliului de administrație are obligația de a convoca reprezentanții 
organizațiilor sindicale din unitatea de învățământ la toate ședințele Consiliului de 
administrație. Membrii Consiliului de administrație, observatorii și invitații sunt convocați cu 
cel puțin 72 de ore înainte de începerea ședinței ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi și 
documentele ce urmează a fi discutate. În cazul ședințelor extraordinare convocarea se face cu 
cel puțin 24 de ore înainte. Procedura de convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat 
prin unul din următoarele mijloace: poștă, fax, e-mail sau sub semnătură. 
5. La ședințele Consiliului de administrație în care se dezbat aspecte privind elevii, 
președintele Consiliului de administrație are obligația de a convoca reprezentantul elevilor, 
care are statut de observator. 
 
III. 2. Directorul 
1. Directorul exercită conducerea executivă a unității de învățământ, în conformitate cu 
atribuțiile conferite de legislația în vigoare, cu hotărârile Consiliului de administrație al 
unității de învățământ, cu prevederile prezentului regulament. 
2.  În exercitarea funcției de conducere executivă, directorul are următoarele atribuții: 
a) este reprezentantul legal al unității de învățământ și realizează conducerea executivă a 
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acesteia; 
b) organizează întreaga activitate educațională; 
c) răspunde de aplicarea legislației în vigoare, la nivelul unității de învățământ; 
d) asigură corelarea obiectivelor specifice unității de învățământ cu cele stabilite la nivel 

național și local; 
e) coordonează procesul de obținere a autorizațiilor și avizelor legale necesare funcționării 

unității de învățământ; 
f) asigură aplicarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă; 
g) prezintă, anual, un raport asupra calității educației în unitatea de învățământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare și asigurare a calității; raportul, aprobat de 
Consiliul de administrație, este prezentat în fața Consiliului profesoral, comitetului 
reprezentativ al părinților/asociației de părinți și este adus la cunoștința autorităților 
administrației publice locale și a inspectoratului școlar. 

3. În exercitarea funcției de ordonator de credite directorul are următoarele atribuții: 
a) propune în Consiliul de administrație, spre aprobare, proiectul de buget și raportul de 

execuție bugetară; 
b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unității de învățământ; 
c) face demersuri pentru atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor 

legale; 
d) răspunde de gestionarea  bazei materiale a unității de învățământ. 
4. În exercitarea funcției de angajator, directorul are următoarele atribuții: 
a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 
b) întocmește, conform legii, fișele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea și încetarea raporturilor de muncă ale 
personalului din unitate, precum și de selecția personalului nedidactic; 

c) propune Consiliului de administrație vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 
post și angajarea personalului; 

d) îndeplinește atribuțiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 
didactic din învățământul preuniversitar, precum și de alte acte normative elaborate de 
minister. 

5. Alte atribuții ale directorului sunt: 
a) propune inspectoratului școlar, spre aprobare, proiectul planului de școlarizare, avizat de 

Consiliului de administrație; 
b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaționale a unității de învățământ și o 

propune spre aprobare Consiliului de administrație; 
c) coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul național de 

indicatori pentru educație, pe care le transmite inspectoratului școlar și răspunde de 
introducerea datelor în Sistemul de Informații Integrat al învățământului din Romania 
(SIIIR); 

d) propune Consiliului de administrație, spre aprobare, Regulamentul Intern și 
Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ; 

e) coordonează efectuarea anuală a recensământului copiilor din circumscripția școlară; 
f) stabilește componența nominală a formațiunilor de studiu, în baza hotărârii Consiliului de 

administrație; 
g) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum și schema de 

personal didactic auxiliar și nedidactic și le supune, spre aprobare, Consiliului de 
administrație; 

h) numește, după consultarea Consiliului profesoral, în baza hotărârii Consiliului de 
administrație, profesorii diriginți la clase, precum și coordonatorul pentru proiecte și 
programe educative școlare și extrașcolare; 
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i) numește cadrul didactic care face parte din Consiliul clasei, ce poate prelua atribuțiile 
profesorului diriginte, în condițiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de 
timp, din motive obiective; 

j) stabilește, prin decizie, componența catedrelor și comisiilor din cadrul unității de 
învățământ, în baza hotărârii Consiliului de administrație; 

k) coordonează comisia de întocmire a orarului și îl propune spre aprobare Consiliului de 
administrație; 

l) aprobă graficul serviciului pe școală al personalului didactic și al elevilor;  
m) propune Consiliului de administrație, spre aprobare, Calendarul activităților educative al 

unității de învățământ; 
n) aprobă graficul desfășurării lucrărilor scrise semestriale; 
o) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcționare ale cercurilor, asociațiilor științifice, 

tehnice, sportive și cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învățământ în baza 
hotărârii Consiliului de administrație; 

p) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control și 
evaluare a tuturor activităților, care se desfășoară în unitatea de învățământ și le supune 
spre aprobare Consiliului de administrație; 

q) asigură, prin șefii catedrelor și responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de 
învățământ, a programelor școlare și a metodologiei privind evaluarea rezultatelor 
școlare; 

r) controlează, cu sprijinul responsabililor comisiilor metodice, calitatea procesului 
instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistențe la ore și prin participări 
la diverse activități educative extracurriculare și extrașcolare; 

s) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 
t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante și sprijină integrarea acestora în 

colectivul unității de învățământ; 
u) aprobă asistența la orele de curs sau la activități educative școlare/extrașcolare, a 

responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 
v) consemnează zilnic în condica de prezență absențele și întârzierile personalului didactic 

de predare și a salariaților de la programul de lucru; 
w) își asumă, alături de Consiliul de administrație, răspunderea publică pentru performanțele 

unității de învățământ pe care o conduce; 
x) numește și controlează personalul care răspunde de sigiliul unității de învățământ; 
y) asigură arhivarea documentelor oficiale și școlare; 
z) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea și gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, 
completarea, modificarea, rectificarea și gestionarea documentelor de evidență școlară; 

aa) aprobă vizitarea unității de învățământ, de către persoane din afara unității, inclusiv de 
către reprezentanți ai mass-media. Fac excepție de la această prevedere reprezentanții 
instituțiilor cu drept de îndrumare și control asupra unităților de învățământ, precum și 
persoanele care participă la procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de 
învățământ. 

6. Directorul îndeplinește alte atribuții stabilite de către Consiliul de administrație, potrivit 
legii, precum și orice alte atribuții rezultând din prevederile legale în vigoare și contractele 
colective de muncă aplicabile. 
7. Pentru realizarea atribuțiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanții organizațiilor 
sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar din unitatea 
de învățământ și/sau, după caz, cu reprezentanții salariaților din unitatea de învățământ, în 
conformitate cu prevederile legale. 
8. În lipsă, directorul are obligația de a delega atribuțiile către directorul adjunct sau către un 
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alt cadru didactic, membru al Consiliului de administrație. Neîndeplinirea acestei obligații 
constituie abatere disciplinara și se sancționează conform legii. 
9. În exercitarea atribuțiilor și a responsabilităților stabilite, directorul emite decizii și note de 
serviciu. 
10. Directorul este președintele Consiliului profesoral și prezidează ședințele acestuia. 
11. Drepturile și obligațiile directorului unității de învățământ sunt cele prevăzute de legislația 
în vigoare, de prezentul regulament și de contractul colectiv de muncă aplicabil. 
12. Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul școlar 
general. 

 
III. 3. Directorul adjunct 
1. În activitatea sa, directorul este ajutat de un director adjunct. 
2. Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate atribuțiile directorului, în lipsa acestuia. 
3. Perioada concediului anual de odihnă al directorului adjunct se aprobă de către directorul 
unității de învățământ. 
 

Capitolul IV. Personalul unității 
1. În unitatea de învățământ, personalul este format din personal didactic, care poate fi 
didactic de conducere, didactic de predare, didactic auxiliar și personal nedidactic. 
2. Competențele, responsabilitățile, drepturile și obligațiile personalului din unitate sunt cele 
reglementate de legislația în vigoare. 
3. Personalul din unitatea de învățământ trebuie să aibă o ținută morală demnă, în concordanță 
cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor, o vestimentație decentă și un 
comportament responsabil. 
4. Personalului  din  unitatea de învățământ îi  este interzis să desfășoare   acțiuni de natură   să 
afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia sau ale 
celorlalți salariați din unitate. 
5. Personalului din unitatea de învățământ îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum 
și să agreseze verbal, fizic sau emoțional copiii/elevii și/sau colegii. 
6. Personalul din unitatea de învățământ are obligația de a veghea la siguranța elevilor, pe 
parcursul desfășurării programului școlar și a activităților școlare și 
extracurriculare/extrașcolare. 
7. Personalul din unitatea de învățământ are obligația să sesizeze, după caz, instituțiile publice 
de asistență socială/educațională specializată, direcția generală de asistență socială și protecția 
copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copiilor/elevilor, inclusiv în legătură cu 
aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică. 
8. Personalul didactic de predare este organizat în comisii metodice și în colective/comisii de 
lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în vigoare. 
9. Personalul didactic auxiliar este organizat în compartimente de specialitate care se află în 
subordinea directorului/directorului adjunct, în conformitate cu organigrama unității de 
învățământ. 
10. La nivelul Școlii Gimnaziale ”Mihail Sadoveanu” funcționează următoarele 
compartimente de specialitate: secretariat, financiar-contabil, administrativ, bibliotecă. 

IV. 1 Personalul didactic 
1.În Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” funcţionează cadre didactice cu pregătire de 
specialitate, metodică şi pedagogică, cu calităţi morale, capabile să relaţioneze corespunzător 
cu elevii, părinţii şi cu alte cadre didactice.  
2.Comportamentele contrare acestei prevederi determină aplicarea sancţiunilor prevăzute de 
legislaţia în vigoare. 
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3.Personalul didactic trebuie să asigure libertatea de exprimare a elevului excluzând orice 
formă de discriminare, să acorde cu obiectivitate calificative şi note respectând demnitatea şi 
excluderea abuzurilor de orice fel în raport cu elevii, să manifeste exigență, corectitudine si 
coerență comportamentală, să acorde atenţie diferenţiată în funcţie de nevoile educative ale 
fiecărui elev, să respecte prevederile regulamentelor şcolare și personalitatea elevilor, 
neexercitând presiuni si constrângeri de natură materială, spirituală religioasă sau de oricare 
altă natură. 
4.Cadrele didactice din Şcoala Gimnazială “ Mihail Sadoveanu” au dreptul să folosească toată 
baza materială cu care este dotată şcoala, precum şi cabinetele, laboratoarele, sala de sport, în 
scopul desfăşurării activităţii instructiv-educative şi extraşcolare. 
5.Cadrele didactice din Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” sunt interesate de formarea 
continuă şi participă la toate acţiunile organizate în acest scop de şcoală, Inspectoratul Școlar, 
M.E.N.C.Ș. sau alte instituţii abilitate.  
 
IV.1.1 Îndatoriri: 
1. Personalul didactic are obligaţia de a dovedi punctualitate la ore. Absentarea din motive 
obiective trebuie aunţată conducerii școlii şi asigurată suplinirea orelor. Absenţele nemotivate 
vor fi sancţionate conform prevederilor legale. 
2. Personalul didactic are obligaţia de a participa la toate activităţile organizate. Absentarea 
nemotivată la 3 activităţi într-un an sau neîndeplinirea unor îndatoriri conform deciziilor 
aprobate la nivelul şcolii, va duce la diminuarea punctajului anual de evaluare a activităţii. 
3. Se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei 
didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părinţii/tutorii 
legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancţionează, conform 
legii. 
4. Cadrele didactice au obligaţia de a asigura ocrotirea stării fizice, psihice și morale a elevilor 
prin supravegherea permanentă a activităţilor din scoală, prin denunţarea oricăror forme de 
violență fizică si verbală, abuz, neglijență a elevilor. 
5. Personalul didactic este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, în 
conformitate cu prevederile legale. 
6. Este interzis consumul băuturilor alcoolice în incinta şcolii sau prezentarea la activităţi 
didactice sub influenţa alcoolului. 
7. Este interzisă utilizarea unui limbaj neadecvat în conversaţiile cu elevii, colegii, părinţii sau 
orice altă persoană din şcoală sau din afară ei. 
8. Profesorii au obligaţia de a se prezenta la activităţile şcolare într-o ţinută vestimentară 
decentă. 
9. Cadrele didactice sunt obligate să semneze zilnic condica de prezență şi să consemneze 
titlul lecţiei. Nerespectarea acestei prevederi se consideră abatere disciplinară şi se 
sancţionează potrivit Legii educației. 
10. La data angajării în unitate, cadrele didactice sunt obligate să prezinte actele solicitate. În 
caz contrar, vor fi plătite ca debutanţi.  
11. Cadrele didactice poartă toată responsabilitatea pentru situaţiile statistice întocmite şi 
răspund material şi penal în legătură cu acest lucru. 
12.Cadrele didactice informează dirigintele în legătură cu toate problemele care privesc elevii 
clasei. 
13. Toate cadrele didactice sunt obligate să efectueze analize medicale la începutul anului 
şcolar.  
14.Cadrele didactice răspund de corectitudinea mediilor încheiate.  
15.Cadrele didactice sunt obligate să îndrepte greşelile din cataloage din iniţiativă proprie, la 
cererea conducerii şcolii sau a serviciului Secretariat.  
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16. Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către cadrele didactice care 
consemnează fiecare absenţă în catalog. Este interzisă eliminarea elevilor de la oră.  
 

IV.2 Personalul nedidactic 
1.Personalul nedidactic își desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - 
Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale contractelor 
colective de muncă aplicabile. 
2.Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de administratorul de 
patrimoniu. 
3.Programul personalului nedidactic se stabilește de către administratorul de patrimoniu 
potrivit nevoilor unității de învățământ și se aprobă de către directorul unității de învățământ. 
4.Administratorul de patrimoniu stabilește sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În 
funcție de nevoile unității, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu 
schimbarea acestor sectoare. 
5.Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activități decât 
cele necesare unității de învățământ. 
6.Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul 
compartimentului administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în 
limita competențelor, de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unității de 
învățământ, în vederea asigurării securității copiilor/elevilor/personalului din unitate. 
 

IV.3 Evaluarea personalului din unitățile de învățământ 
1.Evaluarea personalului didactic se face conform legislației în vigoare. 
2.Evaluarea personalului nedidactic se face conform prevederilor legale și ale Regulamentului 
intern, în baza fișei postului. 

IV.4 Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învățământ 
1.Personalul didactic răspunde disciplinar conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 
2. Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 
- Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Capitolul V.  Organisme funcționale și responsabilități la nivelul unității 
V.1 Consiliul profesoral 
1.Totalitatea cadrelor didactice din Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” constituie 
Consiliul profesoral al unității de învățământ. Președintele Consiliului profesoral este 
directorul. 
2. Consiliul profesoral se întrunește lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea 
directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice. 
3. Cadrele didactice au dreptul să participe la toate ședințele Consiliilor profesorale din 
unitățile de învățământ unde își desfășoară activitatea, obligația principală fiind de a participa 
la ședințele Consiliului profesoral din unitatea de învățământ unde, la începutul anului școlar, 
declară că are norma de bază. Absența nemotivată de la mai mult de trei ședințe pe an, la 
unitatea la care a declarat că are norma de bază, se consideră abatere disciplinară. 
4. Consiliul profesoral se întrunește legal în prezența a cel puțin două treimi din numărul total 
al membrilor. 
5. Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puțin jumătate plus unu din numărul 
total al membrilor Consiliului profesoral și sunt obligatorii pentru personalul unității de 
învățământ, precum și pentru beneficiarii primari ai educației. Modalitatea de vot se stabilește 
la începutul ședinței. 
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6. Directorul unității de învățământ numește, prin decizie, secretarul Consiliului profesoral, în 
baza votului cadrelor didactice. Secretarul are atribuția de a redacta lizibil și inteligibil 
procesele-verbale ale ședințelor consiliului profesoral. 
7. La ședințele Consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcție de tematica dezbătută, 
reprezentanți desemnați ai părinților, ai consiliului elevilor, ai autorităților administrației 
publice locale și ai partenerilor sociali. 
8. La sfârșitul fiecărei ședințe a Consiliului profesoral, toți membrii și invitații au obligația să 
semneze procesul-verbal de ședință. 
9. Consiliul profesoral are următoarele atribuții: 
9.1.analizează, dezbate și validează raportul general privind starea și calitatea învățământului 
din unitatea de învățământ; 
9.2.alege, prin vot secret, membrii Consiliului de administrație care provin din rândurile 
personalului didactic; 
9.3.dezbate, avizează și propune Consiliului de administrație, spre aprobare, planul de 
dezvoltare instituțională a școlii; 
9.4.dezbate și aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de 
activitate, precum și eventuale completări sau modificări ale acestora; 
9.5.aprobă componența nominală a comisiilor metodice din unitatea de învățământ; 
9.6.validează raportul privind situația școlară semestrială și anuală prezentată de fiecare 
învățător/institutor/profesor de învățământ primar/diriginte, precum și situația școlară după 
încheierea sesiunii de amânări, diferențe și corigențe; 
9.7.hotărăște asupra tipului de sancțiune disciplinară aplicată elevilor care săvârșesc abateri; 
9.8.propune acordarea recompenselor pentru elevi și pentru personalul salariat al unității de 
învățământ, conform reglementărilor în vigoare; 
9.9.validează notele la purtare mai mici decât 7, precum și calificativele la purtare mai mici de 
„bine”, pentru elevii din învățământul primar; 
9.10.propune Consiliului de administrație curriculumul la decizia școlii; 
9.11.avizează oferta de curriculum la decizia școlii pentru anul școlar următor; 
9.12.avizează proiectul planului de școlarizare; 
9.13.validează fișele de autoevaluare ale personalului didactic al unității de învățământ, în        
baza cărora se stabilește calificativul anual; 
9.14.formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic și didactic 
auxiliar,  care solicită acordarea gradației de merit sau a altor distincții și premii, potrivit legii, 
pe baza raportului de autoevaluare a activității desfășurate de acesta; 
9.15.propune Consiliului de administrație programele de formare continuă și dezvoltare 
profesională a cadrelor didactice; 
9.16.propune Consiliului de administrație premierea și acordarea titlului de “Profesorul 
anului” cadrelor didactice cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în unitatea de 
învățământ; 
9.17.dezbate și avizează Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 
9.18.dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului școlar sau din proprie inițiativă, 
proiecte de acte normative și/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează 
activitatea instructiv-educativă, formulează propuneri de modificare sau de completare a 
acestora; 
9.19.dezbate probleme legate de conținutul sau organizarea activității instructiv-educative din 
unitatea de învățământ; propune Consiliului de administrație măsuri de optimizare a 
procesului didactic; 
9.20.alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea și 
asigurarea calității, în condițiile legii; 
9.21. îndeplinește alte atribuții stabilite de Consiliul de administrație, rezultând din legislația 
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în vigoare și din contractele colective de muncă aplicabile; 
9.22.propune eliberarea din funcție a directorului unității de învățământ, conform legii. 
 
V.2 Consiliul clasei 
1. Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa 
respectivă, din cel puțin un părinte delegat al comitetului de părinți al clasei, și, pentru toate 
clasele, cu excepția celor din învățământul primar, din reprezentantul elevilor clasei 
respective. 
2. Președintele Consiliului clasei este învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul 
primar, respectiv profesorul diriginte, în cazul învățământului gimnazial. 
3. Consiliul clasei se întrunește cel puțin o dată pe semestru. El se poate întâlni ori de câte ori 
situația o impune, la solicitarea învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul 
primar, respectiv a profesorului diriginte, a reprezentanților părinților și ai elevilor. 
4. Consiliul clasei își desfășoară activitatea la nivelul fiecărei clase, având următoarele 
obiective: 
(a) armonizarea activităților didactice cu nevoile educaționale ale elevilor și cu așteptările 

părinților; 
(b) evaluarea corectă a progresului școlar și comportamental al elevilor; 
(c) coordonarea intervențiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării 

rezultatelor elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaționale, stabilite pentru 
colectivul clasei; 

(d) stabilirea și punerea în aplicare a modalităților de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de 
învățare; 

(e) organizarea de activități suplimentare pentru elevii capabili de performanțe școlare înalte. 
5.Consiliul clasei are următoarele atribuții: 
(a) analizează semestrial progresul școlar și comportamentul fiecărui elev; 
(b) stabilește măsuri de asistență educațională, atât pentru elevii cu probleme de învățare sau 

de comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite; 
(c) stabilește notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcție de comportamentul 

acestora în unitatea de învățământ preuniversitar și în afara acesteia, și propune 
Consiliului profesoral validarea mediilor mai mici decât 7,00 sau a calificativelor 
„suficient” și „insuficient”, pentru învățământul primar; 

(d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; 
(e) participă la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea 

învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte 
sau a cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei; 

(f) propune învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului 
diriginte, din proprie inițiativă sau la solicitarea directorului ori a Consiliului profesoral, 
după caz, sancțiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislația în 
vigoare; 

7. Hotărârile Consiliului clasei se adoptă cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, în 
prezența a cel puțin 2/3 din numărul acestora. 

8. La sfârșitul fiecărei ședințe a Consiliului clasei, toți membrii au obligația să semneze 
procesul-verbal de ședință. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale 
consiliilor clasei, constituit la nivelul unității de învățământ, pe fiecare nivel de 
învățământ. Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină și se 
înregistrează. Registrul de procese-verbale al consiliilor clasei este însoțit de un dosar care 
conține anexele proceselor, numerotate și îndosariate pentru fiecare ședință. 

9. Mediile la purtare mai mici decât 7,00 sunt propuse spre avizare de către profesorul 
diriginte Consiliului clasei. Avizarea se face cu votul a jumătate plus 1 din totalul 
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membrilor, în prezența a cel puțin 2/3 din numărul acestora. Ulterior, propunerile avizate 
sunt înaintate spre aprobare Consiliului profesoral. 

V.3 Comisiile metodice 
1. În cadrul Școlii Gimnaziale ”Mihail Sadoveanu” comisiile metodice se constituie din  

minimum trei membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare. 
2. În învățământul primar, comisiile metodice se constituie pe ani de studiu. 
3. Activitatea comisiei metodice este coordonată deresponsabilul comisiei metodice, ales de 
către membrii comisiei și validat de Consiliul de administrație. 
4. Ședințele comisiei metodice se țin lunar sau de câte ori directorul ori membrii comisiei 
metodice consideră că este necesar. Ședințele se desfășoară după o tematică elaborată la 
nivelul catedrei, sub îndrumarea responsabilului comisiei metodice, și aprobată de directorul 
unității de învățământ. 
5. Atribuțiile comisiilor metodice sunt următoarele: 
a) stabilește modalitățile concrete de implementare a curriculumului național, adecvate 

specificului unității de învățământ și nevoilor educaționale ale elevilor, în vederea 
realizării potențialului maxim al acestora și atingerii standardelor naționale; 

b) elaborează oferta de curriculum la decizia școlii și o propune spre dezbatere Consiliului 
profesoral; 

c) elaborează programe de activități semestriale și anuale, menite să conducă la atingerea 
obiectivelor educaționale asumate și la progresul școlar al elevilor; 

d) consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice și a 
planificărilor semestriale; 

e) elaborează instrumente de evaluare și notare; 
f) analizează periodic performanțele școlare ale elevilor; 
g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă și modul în care se realizează 

evaluarea elevilor la disciplina/disciplinele respective; 
h) organizează, în funcție de situația concretă din unitatea de învățământ, activități de 

pregătire specială a elevilor cu ritm lent de învățare, ori pentru examene/evaluări și 
concursuri școlare; 

i) organizează activități de formare continuă și de cercetare - acțiuni specifice unității de 
învățământ, lecții demonstrative, schimburi de experiență etc.; 

j) implementează standardele de calitate specifice; 
k) realizează și implementează proceduri de îmbunătățire a calității activității didactice; 
l) propun, la începutul anului școlar, cadrele didactice care predau la fiecare formațiune de 

studiu; 
m) orice alte atribuții decurgând din legislația în vigoare și din regulamentul de organizare și 

funcționare al unității. 
6. Atribuțiile responsabilului comisiei metodice sunt următoarele: 
a) organizează și coordonează întreaga activitate a comisiei metodice (întocmește planul 

managerial al catedrei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul catedrei, 
elaborează rapoarte și analize, propune planuri de obținere a performanțelor și planuri 
remediale, după consultarea cu membrii comisiei metodice, precum și alte documente 
stabilite prin regulamentul intern, întocmește și completează dosarul catedrei); 

b) stabilește atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru al comisiei metodice; atribuția 
de responsabil al comisiei metodice este stipulată în fișa postului didactic; 

c) evaluează, pe baza unor criterii de performanță stabilite la nivelul unității de învățământ, 
în conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al 
comisiei metodice; 

d) propune participarea membrilor comisiei metodice la cursuri de formare; 
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e) răspunde în fața directorului, a Consiliului de administrație și a inspectorului școlar de 
specialitate de activitatea profesională a membrilor comisiei; 

f) are obligația de a participa la acțiunile școlare și extrașcolare inițiate în unitatea de 
învățământ, cu acceptul conducerii acesteia; 

g) efectuează asistențe la ore, conform planului managerial al catedrei sau la solicitarea 
directorului; 

h) elaborează, semestrial și lunar, la cererea directorului, informări asupra activității comisiei 
metodice, pe care o prezintă în Consiliul profesoral; 

i) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Consiliul de administrație; 
 

 

V.4 Responsabilități ale personalului didactic în unitatea de învățământ 

V.4.1 Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 

1. Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare este ales de 
Consiliul profesoral și aprobat de către Consiliul de Administrație. 
2. Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare coordonează 
activitatea educativă din școală, inițiază, organizează și desfășoară activități extrașcolare și 
extracurriculare la nivelul unității de învățământ. 
3. Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare își desfășoară 
activitatea pe baza prevederilor strategiilor ministerului privind educația formală și non-
formală 
4. Directorul unității de învățământ stabilește atribuțiile coordonatorului pentru proiecte și 
programe educative școlare și extrașcolare. 
5. Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare are următoarele 
atribuții: 
a) coordonează, monitorizează și evaluează activitatea educativă nonformală din școală; 
b) avizează proiectele educative propuse de către personalul școlii; 
c) avizează planificarea activităților din cadrul programului activităților educative ale clasei; 
d) elaborează programul/calendarul activităților educative școlare și extrașcolare proprii, în 

conformitate cu planul de dezvoltare instituțională, cu direcțiile stabilite de către 
inspectoratul școlar și minister, în urma consultării părinților și a elevilor. 

e) elaborează, propune și implementează proiecte și programe educative de intervenție și 
prevenire a absenteismului, a abandonului școlar, a violenței, a delincvenței juvenile, 
precum și programe pentru dezvoltarea abilităților de viață, de educație civică, 
promovarea sănătății, programe culturale, ecologice, sportive și turistice, educație rutieră, 
protecție civilă; 

f) identifică tipurile de activități educative extrașcolare care corespund nevoilor elevilor, 
precum și posibilitățile de realizare a acestora, prin consultarea beneficiarilor primari și 
secundari ai educației; 

g) analizează, semestrial, împreună cu alte comisii existente la nivelul unității de învățământ, 
situația disciplinară a elevilor și situația frecvenței acestora la orele de curs; 

h) prezintă Consiliului de administrație rapoarte privind activitatea educativă și rezultatele 
acesteia; 

i) diseminează informațiile privind activitățile educative derulate în unitatea de învățământ; 
j) facilitează implicarea părinților și a partenerilor educaționali în activitățile educative; 
k) elaborează tematici și propune forme de desfășurare a consultațiilor cu părinții, tutorii sau 

susținătorii legali pe teme educative; 
l) propune/elaborează instrumente de evaluare a activității educative nonformale desfășurate 

la nivelul unității de învățământ; 
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m) facilitează vizite de studii pentru elevi, în țară și străinătate, desfășurate în cadrul 
programelor de parteneriat educațional; 

n) orice alte atribuții rezultând din legislația în vigoare. 

V.4.2 Profesorul diriginte 

1. Coordonarea activității claselor de elevi din învățământul gimnazial se realizează prin 
profesorii diriginți. 
2. Profesorii diriginți sunt numiți, anual, de către directorul unității de învățământ, în baza 
hotărârii Consiliului de administrație, după consultarea Consiliului profesoral. 
3. La numirea diriginților se are în vedere principiul continuității, astfel încât o clasă să aibă 
același diriginte pe parcursul unui ciclu de învățământ și eficiența activității anterioare (dacă 
este cazul). 
4. De regulă, poate fi numit ca diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel 
puțin o jumătate din norma didactică în unitatea de învățământ și care predă la clasa 
respectivă. 
5. Pot fi numiți ca profesori diriginți și cadrele didactice din centrele și cabinetele de asistență 
psihopedagogică. 
6. Activitățile specifice funcției de diriginte sunt prevăzute în fișa postului cadrului didactic 
învestit cu această responsabilitate. 
7. Planificarea activităților dirigintelui se realizează, semestrial și anual, de către acesta, 
conform proiectului de dezvoltare instituțională și nevoilor educaționale ale colectivului de 
elevi pe care îl coordonează și se avizează de către directorul adjunct sau directorul unității de 
învățământ. 
8. Profesorul diriginte își proiectează și își desfășoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute 
de planul anual de dezvoltare instituțională al unității de învățământ, în acord cu 
particularitățile educaționale ale clasei respective. 
9. Profesorul diriginte desfășoară activități de suport educațional, consiliere și orientare 
profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează. Activitățile se referă la: 
a) teme stabilite în concordanță cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, 

pe baza programelor școlare în vigoare elaborate pentru aria curriculară „Consiliere și 
orientare”; 

b) teme de educație pentru sănătate și de promovare a unui stil de viață sănătos, educație 
rutieră, educație civică, educația și pregătirea antiinfracțională a elevilor, protecție civilă, 
educație antiseismică, antidrog, prevenirea și combaterea traficului de persoane, teme de 
prevenire a violenței etc., în conformitate cu prevederile actelor normative și ale 
strategiilor naționale, precum și în baza parteneriatelor stabilite de minister, în colaborare 
cu alte ministere, instituții și organizații. 

10. Dirigintele desfășoară activități educative extrașcolare, activități pe care le stabilește după 
consultarea elevilor și a părinților, în concordanță cu specificul vârstei și nevoilor identificate 
pentru colectivul respectiv de elevi. 
11. Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă și eficientă cu părinții, dirigintele 
realizează activități de suport educațional și consiliere pentru părinți, tutori sau susținătorii 
legali. 
12. Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, 
profesorul diriginte stabilește o oră lunar în care este la dispoziția acestora, pentru prezentarea 
situației școlare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaționale sau comportamentale 
specifice ale acestora. 
13. Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriguiților cu părinții, tutorii sau susținătorii legali 
de la fiecare clasă se aprobă de către director, se comunică elevilor și părinților, tutorilor sau 
susținătorilor legali ai acestora și se afișează la avizierul școlii. 
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14. Profesorul diriginte are următoarele atribuții: 
14.1 organizează și coordonează: 
a) activitatea colectivului de elevi; 
b) activitatea consiliului clasei; 
c) ședințele cu părinții, tutorii sau susținătorii legali la începutul și sfârșitul semestrului, și ori 

de câte ori este cazul; 
d) acțiuni de orientare școlară și profesională pentru elevii clasei; 
e) activități educative și de consiliere; 
f) activități extracurriculare, în școală și în afara acesteia; 
14.2 monitorizează: 
a) situația la învățătură a elevilor; 
b) frecvența la ore a elevilor; 
c) participarea și rezultatele elevilor la concursurile și competițiile școlare; 
d) comportamentul elevilor în timpul activităților școlare și extrașcolare; 
e) participarea elevilor la programe sau proiecte și implicarea acestora în activități de 

voluntariat; 
14.3 colaborează cu: 
a) profesorii clasei și coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluționarea unor 
situații specifice activităților școlare și pentru toate aspectele care vizează procesul 
instructiv-educativ, care-i implică pe elevi; 

b) cabinetele de asistență psihopedagogică, în activități de consiliere și orientare a elevilor 
clasei; 

c) conducerea școlii, pentru organizarea unor activități ale colectivului de elevi, pentru 
inițierea unor proiecte educaționale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme 
administrative referitoare la întreținerea și dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul 
păstrării bazei materiale, pentru soluționarea unor probleme sau situații deosebite, apărute 
în legătură cu colectivul de elevi; 

d) comitetul de părinți al clasei și cu părinții, tutorii sau susținători legali pentru toate 
aspectele care vizează activitatea elevilor și evenimentele importante la care aceștia 
participă și cu alți parteneri implicați în activitatea educativă școlară și extrașcolară; 

e) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor școlare și a actelor de studii 
ale elevilor clasei; 

f) persoana desemnată de conducerea unității de învățământ pentru gestionarea Sistemului 
de Informații Integrat al învățământului din Romania (SIIIR), în vederea completării și 
actualizării datelor referitoare la elevii clasei; 

14.4 informează: 
a) elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali acestora despre prevederile Regulamentului 

de organizare și funcționare a unităților de învățământ; 
b) elevii și părinții acestora cu privire la reglementările referitoare la examene/testări 

naționale și cu privire la alte documente care reglementează activitatea și parcursul școlar 
al elevilor; 

c) părinții tutori sau susținători legali despre situația școlară, despre comportamentul 
elevilor, despre frecvența acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu 
părinții, precum și în scris, ori de câte ori este nevoie; 

d) părinții, tutorii sau susținătorii legali în cazul în care elevul înregistrează peste 10 absențe 
nemotivate; informarea se face în scris; 

e) părinții, tutorii sau susținătorii legali, în scris, în legătură cu situațiile de corigență, 
sancționările disciplinare, neîncheierea situației școlare sau repetenție; 

f) îndeplinește alte atribuții stabilite de către conducerea unității de învățământ, în 
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conformitate cu reglementările în vigoare sau cu fișa postului. 
14.5 Profesorul diriginte are și alte atribuții: 
a) răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinți, 

tutori sau susținători legali și de consiliul clasei; 
b) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor; 
c) motivează absențele elevilor, în conformitate cu prezentul Regulament și Regulamentul de 

organizare și funcționare a unității de învățământ; 
d) încheie situația școlară a fiecărui elev la sfârșit de semestru și de an școlar și o 

consemnează în catalog și în carnetul de elev; 
e) realizează ierarhizarea elevilor la sfârșit de an școlar pe baza rezultatelor obținute de către 

aceștia la învățătură și purtare; 
f) propune Consiliului de administrație acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu 

prevederile legale; 
g) completează documentele specifice colectivului de elevi; 
h) monitorizează completarea portofoliului educațional al elevilor; 
i) întocmește calendarul activităților educative extrașcolare ale clasei; 
j) elaborează portofoliul dirigintelui. 
15. Dispozițiile art. V.4.2. se aplică în mod corespunzător învățătorilor/institutorilor/ 
profesorilor pentru învățământ primar. 

V.4.3. Comisiile din unitatea de învățământ: 

Comisii permanente 
1. Comisia de evaluare și asigurare a calității; 
2. Comisia pentru curriculum; 
3. Comisia de perfecționare și formare continuă; 
4. Comisia pentru securitate și sănătate în muncă; 
5. Comisia de apărare împotriva incendiilor și intervenții în caz de necesitate; 
6. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 

discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității; 
7. Comisia pentru control managerial intern; 
8. Comisia pentru programe și proiecte educative; 
9. Comisia de întocmire a orarului și asigurarea serviciului pe școală; 

 
Comisii cu caracter temporar: 

1. Comisia de acordare a ajutorului financiar de 200 de euro în vederea achiziționării 
unui calculator personal, a burselor și a pachetelor cu rechizite; 

2. Comisia de urmărire a ritmicității notării; 
3. Comisia de urmărire a frecvenței și de prevenire a abandonului; 

 
Comisii cu caracter ocazional: 

1. Comisia de recepție a lucrărilor; 
2. Comisia de disciplină 
3. Comisia de inventariere; 
4. Comisia de recepție a manualelor; 
5. Comisia de recepție a materialelor; 
6. Comisiile pentru organizarea examenelor 
7. alte comisii necesare  
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Capitolul VI. Structura, organizarea și responsabilitățile personalului 
didactic auxiliar și nedidactic 
VI.1.Compartimentul secretariat 
1. Compartimentul secretariat cuprinde posturile de secretar șef, secretar și informatician. 
2. Compartimentul secretariat este subordonat directorului unității de învățământ și 
îndeplinește sarcinile stabilite de reglementările legale și/sau atribuite, prin fișele postului, 
persoanelor menționate la alin. (1). 
3. Secretariatul funcționează în program de lucru cu elevii, părinții, tutorii sau susținătorii 
legali sau alte persoane interesate din afara unității, potrivit unui program de lucru aprobat de 
director, în baza hotărârii Consiliului de administrație. 
4. Compartimentul secretariat are următoarele responsabilități: 
a) asigurarea transmiterii informațiilor la nivelul unității de învățământ; 
b) întocmirea, actualizarea și gestionarea bazelor de date; 
c) întocmirea și transmiterea situațiilor statistice și a celorlalte categorii de documente 

solicitate de către autorități, precum și a corespondenței unității; 
d) înscrierea elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea și actualizarea 

permanentă a evidenței acestora și rezolvarea problemelor privind mișcarea elevilor, în 
baza hotărârilor Consiliului de administrație; 

e) înregistrarea și verificarea dosarelor pentru acordarea burselor sau a altor drepturi care se 
acordă elevilor, potrivit legii; 

f) rezolvarea problemelor specifice pregătirii și desfășurării examenelor și evaluărilor 
naționale, ale examenelor de admitere și de ocupare a posturilor vacante, conform 
atribuțiilor specificate în fișa postului; 

g) completarea, verificarea și păstrarea în condiții de securitate a documentelor, arhivarea 
documentelor create și intrate în unitatea de învățământ, referitoare la situația școlară a 
elevilor și a statelor de funcții pentru personalul unității; 

h) procurarea, completarea, eliberarea și evidența actelor de studii și a documentelor școlare, 
în conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii 
și al documentelor de evidență școlară în învățământul preuniversitar”, aprobat prin ordin 
al ministrului educației naționale; 

i) selecționarea, evidența și depunerea documentelor școlare la Arhivele Naționale, după 
expirarea termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”, 
aprobat prin ordin al ministrului educației naționale; 

j) păstrarea și aplicarea sigiliului unității școlare, în urma împuternicirii, în acest sens, prin 
decizie emisă de director, pe documentele avizate și semnate de persoanele competente; 

k) întocmirea și/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentațiilor; 
l) întocmirea, la solicitarea directorului, a statelor de personal pentru toți angajații unității de 

învățământ; 
m) întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor de personal ale angajaților unității de 

învățământ; 
n) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură, în colaborare cu serviciul contabilitate; 
o) gestionarea corespondenței unității de învățământ; 
p) întocmirea și actualizarea procedurilor activităților desfășurate la nivelul 

compartimentului, în conformitate cu prevederile legale; 
q) păstrarea legăturii cu toate compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului 

școlar, din cadrul autorităților administrației publice locale sau din cadrul altor instituții și 
autorități competente în soluționarea problemelor specifice; 

r) rezolvarea oricăror altor probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, contractelor 
colective de muncă aplicabile, hotărârilor Consiliului de administrație sau deciziilor 
directorului, sunt stabilite în sarcina sa. 
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VI.2. Compartimentul financiar 
1. Compartimentul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unității de 
învățământ în care sunt realizate: fundamentarea și execuția bugetului, evidența contabilă, 
întocmirea/transmiterea situațiilor financiare asupra fondurilor și patrimoniului unității, 
precum și celelalte activități prevăzute de legislația în vigoare cu privire la finanțarea și 
contabilitatea instituțiilor. 
2. Din compartimentul financiar face parte contabilul șef. 
3. Compartimentul financiar este subordonat directorului unității de învățământ. 
4. Compartimentul financiar are următoarele atribuții și responsabilități principale: 
a) desfășurarea activității financiar-contabile a unității școlare, în conformitate cu dispozițiile 

legale în vigoare; 
b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unității de 

învățământ, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu hotărârile Consiliului de 
administrație; 

c) întocmirea proiectului de buget și a raportului de execuție bugetară, conform legislației în 
vigoare și contractelor colective de muncă aplicabile; 

d) informarea periodică a Consiliului de administrație cu privire la execuția bugetară; 
e) organizarea contabilității veniturilor și cheltuielilor; 
f) consemnarea în documente justificative a oricărei operații care afectează patrimoniul 

unității de învățământ și înregistrarea în evidența contabilă a documentelor; 
g) întocmirea și verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat; 
h) valorifica rezultatele procesului de inventariere a patrimoniului, în situațiile prevăzute de 

lege și ori de câte ori consiliul de administrație consideră necesar; 
i) întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar-contabil; 
j) îndeplinirea obligațiilor patrimoniale ale unității de învățământ față de bugetul de stat, 

bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local și față de terți; 
k) implementarea procedurilor de contabilitate; 
l) avizarea, în condițiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale Consiliului de 

administrație, prin care se angajează fondurile sau patrimoniul unității; 
m) asigurarea și gestionarea documentelor și a instrumentelor financiare cu regim special; 
n) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, 

lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, realizând operațiunile prevăzute de 
normele legale în materie; 

o) exercitarea oricăror atribuții și responsabilități, prevăzute de legislația în vigoare, de 
contractele colective de muncă aplicabile sau stabilite de către director sau de către 
Consiliul de administrație. 

VI.3. Compartimentul administrativ 

1. Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu și este 
alcătuit din personalul nedidactic al unității de învățământ. 
2. Compartimentul administrativ este subordonat directorului unității de învățământ. 
3. Compartimentul administrativ are următoarele atribuții și responsabilități principale: 
a) gestionarea bazei materiale a unității de învățământ; 
b) realizarea reparațiilor și a lucrărilor de întreținere, igienizare, curățenie și gospodărire a 

unității de învățământ; 
c) asigurarea întreținerii terenurilor, clădirilor și a tuturor componentelor bazei didactico-

materiale; 
d) realizarea demersurilor necesare obținerii autorizațiilor de funcționare a unității de 

învățământ; 
e) recepționarea bunurilor, serviciilor și a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul 
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unității de învățământ; 
f) înregistrarea, pe baza aprobării factorilor competenți, a modificărilor produse cu privire la 

existența, utilizarea și mișcarea bunurilor din inventar și prezența actelor corespunzătoare 
compartimentului financiar-contabil, pentru a fi operate în evidențele și situațiile 
contabile; 

g) ținerea evidenței consumului de materiale aprobate de factorii de conducere, cu 
justificările corespunzătoare; 

h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unității de învățământ, pe 
linia securității și sănătății în muncă, a situațiilor de urgență și a normelor P.S.I.; 

i) întocmirea proiectului anual de achiziții cu privire la capitolul bunuri și servicii și a 
documentațiilor de atribuire a contractelor; 

j) alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare. 

 

VI.4. Biblioteca 
1. În unitate de învățământ funcționează biblioteca școlară, pe baza Regulamentului de 
organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare, 
aprobat prin ordin al ministrului educației naționale. 
2. Bibliotecarul școlar se subordonează directorului unității de învățământ. 
 

Capitolul VII. Elevii 
VII.1. Calitatea de elev 
1.Beneficiarii primari ai educației sunt elevii. 
2.  
a) Dobândirea calității de elev se obține prin înscrierea în unitatea de învățământ. 
b) Înscrierea se aprobă de către Consiliul de administrație, cu respectarea legislației în 
vigoare, și a Regulamentului de organizare și funcționare a unității, ca urmare a solicitării 
scrise a părinților, tutorilor sau susținătorilor legali. 
3. Înscrierea în învățământul de nivel primar se face conform metodologiei aprobate prin 
ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice. 
4. Elevii promovați vor fi înscriși de drept în anul următor, dacă nu există prevederi specifice 
de admitere în clasa respectivă. 
5.  
a) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor și prin participarea la activitățile 
existente în programul fiecărei unități de învățământ. 
b) Calitatea de elev se dovedește cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar de 
către unitatea de învățământ. 
6. 
a) Prezența elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care 
consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absență. 
b) Motivarea absențelor se face de către învățătorul/ institutorul/profesorul pentru 
învățământul primar/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative. 
c) În cazul elevilor minori, părinții, tutorii sau susținătorii legali au obligația de a prezenta 
personal învățătorului/ institutorului/profesorului pentru învățământul primar/ profesorului 
diriginte actele justificative pentru absențele copilului său. 
d) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt, după caz: adeverință 
eliberată de medicul cabinetului școlar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, 
adeverință/certificat medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberate de unitatea 
sanitară în care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului școlar 
sau a medicului de familie care are în evidență fișele medicale/carnetele de sănătate ale 
elevilor. 
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e) În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absențele pot fi motivate doar pe baza cererilor 
scrise ale părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului, adresate 
învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământ primar/dirigintelui clasei avizate în 
prealabil de motivare de către director. 
f) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor se prezintă în termen de 7 zile de la 
reluarea activității elevului și sunt păstrate de către învățătorul/institutorul/profesorul pentru 
învățământul primar/profesorul diriginte, pe tot parcursul anului școlar. 
g) Nerespectarea termenului prevăzut la punctul f) atrage declararea absențelor ca nemotivate. 
h) În cazul elevilor reprezentanți, absențele se motivează pe baza actelor justificative, 
conform prevederilor statutului elevului. 
7.  
a) La cererea scrisă a directorilor unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar, a 
profesorilor-antrenori din unitățile de învățământ cu program sportiv integrat, a directorilor 
cluburilor sportive școlare/asociațiilor sportive școlare sau a conducerilor structurilor 
naționale sportive, directorul unității de învățământ aprobă motivarea absențelor elevilor care 
participă la cantonamente și la competiții de nivel local, județean, regional, național și 
internațional. 
b) Directorul unității aprobă motivarea absențelor elevilor care participă la olimpiadele și 
concursurile școlare și profesionale organizate la nivel local, județean, interjudețean, regional, 
național și internațional, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoțitori. 
8. Elevii din învățământul preuniversitar retrași se pot reînmatricula, la cerere, la începutul 
anului școlar la același nivel/ciclu de învățământ și aceeași formă de învățământ, redobândind 
astfel calitatea de elev. 
9. 
a) Elevii aflați în situații speciale — cum ar fi nașterea unui copil, detenție, care au persoane 
în îngrijire și altele asemenea — sunt sprijiniți să finalizeze învățământul obligatoriu. 
b) Nerespectarea de către elevi a îndatoririlor și obligațiilor prevăzute la art. 14 din Statutul 
elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 
4.742/2016, se sancționează în conformitate cu art. 16 alin. (4) lit. a—f din același statut. 
10. Elevii care nu participă la ora de religie vor participa la Cercul de lectură, organizat la 
Bibliotecă. 
 
VII.2. Drepturile elevilor 
Dispoziții generale 
1. Elevii, ca membri ai comunităţii şcolare, beneficiază de toate drepturile şi îndeplinesc toate 
îndatoririle pe care le au în calitate de elevi şi cetăţeni.  
2. Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnităţii şi personalităţii proprii.  
3. Elevii au dreptul la protecţia datelor personale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.  
4. Elevii au dreptul să îşi desfăşoare activitatea în spaţii care respectă normele de igienă 
şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de 
învăţământ.  
Drepturi educaționale 
1.Elevii beneficiază de următoarele drepturi în unitatea de învățământ:  
a) accesul gratuit la educaţie. Elevii au dreptul garantat la un învăţământ echitabil în ceea ce 
priveşte înscrierea, parcurgerea şi finalizarea studiilor;  
b) dreptul de a beneficia de o educaţie de calitate, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru de 
învăţământ, parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin utilizarea de către cadrele 
didactice a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi dezvoltării 
competenţelor cheie şi a atingerii obiectivelor educaţionale stabilite;  
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c) dreptul de a fi consultaţi şi de a-şi exprima opţiunea pentru disciplinele din curriculumul la 
decizia şcolii, aflate în oferta educaţională a unităţii de învăţământ, în concordanţă cu nevoile 
şi interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale;  
d) dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului 
didactic, nedidactic şi din partea altor elevi din cadrul unităţii de învăţământ. Unitatea de 
învăţământ se va asigura că niciun elev nu este supus discriminării sau hărţuirii pe criterii de 
rasă, etnie, limbă, religie, sex, convingeri, dizabilităţi, naţionalitate, cetăţenie, vârstă, orientare 
sexuală, stare civilă, cazier, tip de familie, situaţie socioeconomică, probleme medicale, 
capacitate intelectuală sau alte criterii cu potenţial discriminatoriu;  
e) dreptul de a beneficia de manuale şcolare gratuite, conform legii;  
f) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere şcolară, profesională şi 
psihologică, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ 
preuniversitar, fiindu-le asigurată cel puţin o oră de consiliere psihopedagogică pe an;  
g) dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obţinute prin activităţile de cercetare-
dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare şi a eventualelor 
contracte dintre părţi;  
h) dreptul de a beneficia de susţinerea statului, pentru elevii cu nevoi sociale, precum şi pentru 
elevii cu cerinţe educaţionale speciale, conform prevederilor legale în vigoare;  
i) dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă;  
j) dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise;  
k) dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia şcolii, în vederea obţinerii 
de trasee flexibile de învăţare;  
l) dreptul de a participa la cursurile opţionale organizate pe grupe/clase de elevi formate 
special în acest sens, în baza deciziei consiliului de administraţie, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare;  
m) dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a unităţii de învăţământ, inclusiv acces la 
bibliotecă, sală şi spaţii de sport, computere conectate la Internet, precum şi la alte resurse 
necesare realizării activităţilor şi proiectelor şcolare în afara programului şcolar, în limitele 
resurselor umane şi materiale disponibile;  
n) dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea 
drepturilor şi libertăţilor celorlalţi participanţi. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia 
demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine. Nu se 
consideră libertate de expresie următoarele manifestări: comportamentul jignitor faţă de 
personalul din unitatea şcolară, utilizarea invectivelor şi a limbajului trivial, alte manifestări 
ce încalcă normele de moralitate;  
o) dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un număr maxim de 7 ore pe zi;  
p) dreptul de a primi informaţii cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului 
semestru;  
r) dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare;  
s) dreptul de a învăţa în săli adaptate particularităţilor de vârstă şi nevoilor de învăţare, şi cu 
un număr adecvat de elevi şi cadre didactice, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei 
naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;  
t) dreptul de a participa, fără nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă, fără a fi obligaţi 
de cadre didactice sau de conducerea unităţii de învăţământ, la concursuri şcolare, olimpiade 
şi alte activităţi extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ sau de către terţi, în palatele 
şi cluburile elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi în unităţile conexe 
inspectoratelor şcolare judeţene, în cluburile şi în asociaţiile sportive şcolare, cu respectarea  
prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora; elevii vor participa la programele şi 
activităţile incluse în programa şcolară;  
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ț) dreptul de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile şcolare şi 
extraşcolare, în limita resurselor disponibile;  
u) dreptul de a avea acces la actele şcolare proprii ce stau la baza situaţiei şcolare;  
v) dreptul de a opta, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le vor urma şi 
să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor;  
x) dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în acord cu 
particularităţile de vârstă şi cu cele individuale. Elevii cu performanţe şcolare deosebite pot 
promova 2 ani de studii într-un an şcolar. Avizul de înscriere aparţine Consiliului de 
administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza unei metodologii privind 
promovarea a 2 ani de studii într-un an şcolar, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei 
naţionale şi cercetării ştiinţifice;  
y) dreptul de şcolarizare la domiciliu sau în unităţi complexe de asistenţă medicală, de tip 
spital, în conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza 
unei dizabilităţi, respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au afecţiuni pentru 
care sunt spitalizaţi pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni;  
z) dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă;  
aa) dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării acestora;  
bb) dreptul de a întrerupe/relua studiile şi de a beneficia de transfer între tipurile de 
învăţământ, în conformitate cu legislaţia în vigoare;  
cc) dreptul de a avea condiţii de acces de studiu şi evaluare adaptate dizabilităţilor, 
problemelor medicale sau tulburărilor specifice de învăţare, în condiţiile legii;  
dd) dreptul de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul unităţii 
de învăţământ;  
ee) dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţă doar în cazul în care nu sunt prezenţi la 
ora de curs. Este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie.  
2. Copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, au aceleaşi 
drepturi ca şi ceilalţi elevi.   
3. În vederea exercitării dreptului de a contesta rezultatele evaluării la lucrările scrise, elevul 
sau, după caz, părintele, tutorele ori susţinătorul legal al elevului, poate acţiona, astfel:  
a) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele ori susţinătorul legal solicită, verbal, cadrului 
didactic să justifice rezultatul evaluării, în prezenţa elevului şi a părintelui, tutorelui sau 
susţinătorului legal, în termen de maximum 5 zile de la comunicare. 
b) În situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate 
satisfăcătoare, elevul, părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, 
conducerii unităţii de învăţământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea 
probelor orale sau practice.  
c) Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul desemnează alte două cadre didactice 
de specialitate din unitatea de învăţământ preuniversitar, care nu predau la clasa respectivă şi 
care reevaluează lucrarea scrisă.  
d) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la lit. c) este nota rezultată în 
urma reevaluării. În cazul învăţământului primar, calificativul este stabilit. prin consens de 
către cele două cadre didactice.  
e) În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă şi nota 
acordată în urma reevaluării este mai mică de un punct, contestaţia este respinsă şi nota 
acordată iniţial rămâne neschimbată. În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială şi nota 
acordată în urma reevaluării este de cel puţin 1 punct, contestaţia este acceptată.  
f) În cazul acceptării contestaţiei, directorul anulează nota obţinută în urma evaluării iniţiale. 
Directorul trece nota acordată în urma contestaţiei, autentifică schimbarea prin semnătură şi 
aplică ştampila unităţii de învăţământ.  
g) Calificativul sau nota obţinută în urma contestaţiei rămâne definitiv/definitivă.  
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h) În situaţia în care în unitatea de învăţământ nu există alţi învăţători/institutori/profesori 
pentru învăţământul primar sau profesori de specialitate care să nu predea la clasa respectivă, 
pot fi desemnaţi, de către inspectoratul şcolar, cadre didactice din învăţământul primar sau 
profesori de specialitate din alte unităţi de învăţământ.  
Drepturi de asociere şi de exprimare  
1. Elevii beneficiază de următoarele drepturi de asociere:  
a) dreptul de a forma, adera şi participa la grupuri, organizaţii, structuri sau mişcări care 
promovează interesele elevilor, inclusiv la grupuri şi organizaţii non-formale, economice, 
sociale, recreaţionale, culturale sau altele asemenea, în condiţiile legii;  
b) dreptul la protest, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, fără perturbarea orelor de 
curs;  
c) dreptul la reuniune, în afara orarului zilnic. Activităţile pot fi organizate în unitatea de 
învăţământ preuniversitar, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea Consiliului de 
administraţie. Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi supusă decât acelor limitări care 
sunt prevăzute de lege şi care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul 
siguranţei naţionale, al ordinii publice, pentru a proteja sănătatea şi moralitatea publică sau 
drepturile şi libertăţile altora;  
d) dreptul de a participa la şedinţele Consiliului elevilor, în condiţiile prevăzute de prezentul 
statut;  
e) dreptul de a fi ales şi de a alege reprezentanţi, fără nicio limitare sau influenţare din partea 
personalului didactic sau administrativ;  
f) dreptul de a publica reviste, ziare, broşuri şi alte materiale informative, precum şi de a le 
distribui elevilor din unitatea de învăţământ, fără obligaţia unităţii de a publica materialele. 
Este interzisă publicarea şi distribuirea de materiale care aduc atingere securităţii naţionale, 
ordinii publice, drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, care constituie atacuri xenofobe, 
denigratoare sau discriminatorii.  
Drepturi sociale 
1. Elevii beneficiază de următoarele drepturi sociale:  
a) dreptul de a beneficia de burse sociale, de studiu şi de merit, de performanţă, precum şi de 
ajutoare sociale şi financiare în diverse forme, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al Ministrului 
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;  
b) dreptul ca elevii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ de 
masă să beneficieze de asistenţă socială constând în alocaţie zilnică de hrană, a 
cazarmamentului, de rechizite şcolare, de îmbrăcăminte şi de încălţăminte, în cuantum egal cu 
cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum şi de găzduire gratuită în 
internate sau în centrele de asistare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul 
direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene; 
c) dreptul la premii, burse, şi alte asemenea stimulente materiale pentru elevii cu performanţe 
şcolare înalte, precum şi pentru elevii cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor 
profesională sau în activităţi culturale şi sportive, asigurate de către stat;  
d) dreptul de a fi susţinuţi financiar pentru activităţile de performanţă, de nivel naţional şi 
internaţional de către stat, persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii;  
e) dreptul la asistenţă medicală și psihologică gratuită în cabinetul medical și cabinetul 
psihologic. La începutul fiecărui an şcolar, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al 
ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi al ministrului sănătăţii, se realizează 
examinarea stării de sănătate a elevilor;  
2. Elevii beneficiază şi de următoarele drepturi:  
a) dreptul de a beneficia în mod gratuit de acte şi de documente de studii, în condiţiile legii.  
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b) dreptul de răspuns la solicitările pentru informaţii de interes public, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
c) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate, în condiţiile legii;  
d) dreptul de a avea profesori repartizaţi la clasă în mod nediscriminatoriu. 
 
VII.3. Obligațiile beneficiarilor primari ai educației 
1. Elevii au următoarele îndatoriri:  
a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi 
competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;  
b) de a respecta regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ;  
c) de a purta uniforma (clasele P-IV-modelul stabilit în prealabil, clasele V-VIII- 
fusta/pantalon negru, cămaşă albă, vestă neagră sau bleumarin, sacou negru) şi însemnele 
şcolii: cravata roşie şi ecuson. De asemenea, băieţilor le este permisă purtarea părului lung, 
doar dacă acesta are un aspect îngrijit și este prins în coadă; este interzisă purtarea cerceilor, 
braţărilor, inelelor, piercing-urilor. Fetelor le este interzisă purtarea piercing-urilor, a fustelor 
scurte (fustele vor avea cel mult 10 cm deasupra genunchiului), a pantalonilor cu talie joasă, a 
bluzelor decoltate sau prea scurte, vopsirea părului precum şi utilizarea produselor de machiaj 
şi a lacului de unghii. Purtarea pantalonilor ¾ sau scurti este strict interzisă. Ţinuta 
vestimentară sau lipsa elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru 
refuzarea accesului în perimetrul şcolii; 
d) de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenenţa informaţiilor prezentate în 
lucrările elaborate;  
e) de a elabora şi susţine lucrări la nivel de disciplină; 
f) de a sesiza autorităţile competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de învăţământ 
şi a activităţilor conexe acestuia, în condiţiile legii;  
g) de a sesiza reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar pune în 
pericol siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice;  
h) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la 
care au acces;  
i) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar;  
j) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către 
instituţia de învăţământ;  
k) de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor 
de către instituţia de învăţământ preuniversitar, în urma constatării culpei individuale;  
l) 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;  
m) de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la sfârşitul 
anului şcolar;  
n) de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevii şi 
personalul unităţii de învăţământ;  
o) de a cunoaşte şi respecta prevederile Statutului elevului şi ale regulamentului de organizare 
şi funcţionare a unităţii de învăţământ, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile 
de vârstă şi individuale ale acestora;  
p) de a ocupa locurile stabilite în timpul deplasării în microbuzele şcolare, de a avea un 
comportament şi un limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijloacele de transport şi de 
a respecta regulile de circulaţie;  
q) de a cunoaşte şi de a respecta, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de 
vârstă şi individuale ale acestora, normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de 

http://lege5.ro/Gratuit/gmztcnrq/legea-nr-544-2001-privind-liberul-acces-la-informatiile-de-interes-public?pid=&d=2016-11-08
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prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă, precum şi normele de 
protecţie a mediului;  
r) de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul 
părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în funcţie 
de recomandările medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună în 
pericol sănătatea colegilor şi a personalului din unitate.  
Elevilor le este interzis:  
a) să distrugă, să modifice sau să completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi 
matricole, carnete de elev şi orice alte documente din aceeaşi categorie sau să deterioreze 
bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;  
b) să introducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ, 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;  
c) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;  
d) să deţină sau să consume droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, 
substanţe etnobotanice şi să participe la jocuri de noroc;  
e) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii 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. Elevii nu pot fi deposedaţi de bunurile 
personale care nu atentează la siguranţa personală sau a celorlalte persoane din unitatea de 
învăţământ, în conformitate cu prevederile legale;  
f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic 
în incinta unităţilor de învăţământ;  
g) 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 
sau în situaţii de urgenţă;  
h) să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă;  
i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare şi să manifeste 
violenţă în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de 
învăţământ;  
j) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara 
ei;  
k) să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, cu excepţia 
elevilor majori şi a situaţiilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al 
unităţii de învăţământ;  
l) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar;  
m) să invite/să faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii 
şi al diriginţilor. 
8. La orele de educaţie fizică elevii au următoarele obligaţii: 

a) să participe   numai in echipamente sportive necesare exersării în mod corect a 
exercitiilor fizice: adidaşi, training, tenesi, tricou, şort; echipamentul să fie folosit in 
mod corespunzator condiţiilor atmosferice. Ţinuta se va schimba doar în vestiarele 
special amenajate; 

b) să efectueze control medical periodic şi să înştiinţeze profesorul asupra oricărei 
modificări a stării de sănătate, prezentând adeverință medicală, sau după caz, scutire 
medicală; 

c) să anunţe profesorul pe parcursul orei, ori de cate ori este nevoie atunci când prezintă 
tulburări ale stării de sănătate; 



Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale ”Mihail Sadoveanu” 

25 
 

d) să nu deranjeze orele făcând: galagie, îmbrâncind sau împiedicând colegii; 
e) să fie atenţi la indicaţiile date de profesor privind modalitatea de efectuare a 

exerciţiilor; 
f) să nu părăsească ora fără acordul profesorului; 
g) să nu intre în sala de sport fără acordul profesorului; 
h) să nu deţina obiecte care pot deranja corectitudinea exerciţiilor sau pot produce 

accidentări: inele, brăţări, cercei, pixuri, ochelari etc.; 
i) să nu utilizeze nici unul din aparatele sau materialele sportive fără  încuviinţarea 

profesorului: mingi , saltele, lada, capra de gimnastică, frânghie, scara fixa etc.; 
j) să utilizeze aceste aparate numai în scopul pentru care au fost facute, evitând astfel 

deteriorarea lor şi accidentările proprii sau ale altor colegi; 
k) să anunţe profesorul, în timpul orei, în cazul în care sesizeaza că au apărut anumite 

defecţiuni ale aparatelor, materialelor sau instalaţiilor sportive şi să înceteze lucrul 
până la remedierea sau înlocuirea lor; 

l) să respecte regulile privind spaţiile de lucru: la săriturile la aparate, la aruncarea 
mingii de oina etc.; 

m) să nu urce pe garduri, panouri, porţi sau alte accesorii aflate pe teren sau în sala de 
sport; 

n) să înlăture de pe teren obiecte care pot produce accidentări: cioburi, sticle, pietre, 
crengi etc.; 

o) să nu consume alimente în timpul orei, iar după terminarea orei pentru cel puţin 
jumătate de oră să nu consume bauturi reci; 

p) să nu vină cu telefon mobil la ora; 
q) să nu mestece gumă; 

9. În unitatea de învățământ se organizează, permanent, pe durata desfășurării cursurilor, 
serviciul pe școală al elevilor. Organizarea serviciului pe școală se efectuează numai de către 
elevii din clasele a VII-a și a VIII-a. 
10. Elevii sunt obligaţi să-şi îndeplinească conştiincios sarcinile ce le revin în efectuarea 
serviciului pe şcoală: 

a) se prezintă la program cu 10 minute mai devreme pentru preluarea responsabilităţilor; 
b) are o ţinută, un comportament şi o atitudine neostentativă; 
c) participă împreună cu profesorul de serviciu şi cu personalul de îngrijire la verificarea 

stării de curăţenie a sălilor de clasă, a holurilor, a grupurilor sanitare; 
d) semnalizează profesorului de serviciu / gardianului, prezenţa persoanelor străine în 

perimetrul şcolii, le consemnează în registrul de intrări; 
e) aduce la cunoştinţa profesorului de serviciu eventualele incidente, distrugerea unor 

obiecte din dotarea şcolii, defectarea instalaţiilor de apă, a celor de curent electric, 
violenţe în rândul elevilor; 

f) ajută la deblocarea căilor de acces în şcoală; 
g) colaborează cu elevii de serviciu din clase; 
h) nu permite intrarea în şcoală fără ţinuta de elev - uniformă, cravată; 
i) nu permite intrarea în şcoală cu animale; 
j) nu părăseşte serviciul fără avizul profesorului de serviciu. 

 

VII.4. Recompense și sancțiuni ale beneficiarilor primari ai educației 

VII.4.1. Recompense 
1. Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară pot primi 
următoarele recompense:  
a) evidenţiere în faţa clasei şi/sau în faţa colegilor din şcoală sau în faţa Consiliului profesoral;  
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b) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, tutorelui sau susţinătorului legal, cu 
menţiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat;  
c) burse de merit, de studiu şi de performanţă sau alte recompense materiale acordate de stat, 
de agenţi economici sau de sponsori, conform prevederilor în vigoare;  
d) premii, diplome, medalii;  
e) recomandare pentru a beneficia, cu prioritate, de excursii sau tabere de profil din ţară şi din 
străinătate;  
f) premiul de onoare al unităţii de învăţământ.  
2. La sfârşitul anului şcolar, elevii pot fi premiaţi pentru activitatea desfăşurată, cu diplome 
sau medalii, iar acordarea premiilor se face la nivelul unităţii, la propunerea 
învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, a profesorului diriginte, a 
Consiliului clasei, a directorului şcolii sau a Consiliului şcolar al elevilor.  
3. Diplomele sau medaliile se pot acorda:  
a) pentru rezultate deosebite la învăţătură, sau pe discipline de studiu, potrivit consiliului 
profesoral al unităţii; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat;  
b) pentru alte tipuri de performanţe: pentru purtare, pentru alte tipuri de activităţi sau 
preocupări care merită să fie apreciate.  
4. Elevii din învăţământul gimnazial pot obţine premii dacă:  
a) au obţinut primele medii generale pe clasă şi acestea nu au valori mai mici de 9.00; pentru 
următoarele medii se pot acorda menţiuni;  
b) s-au distins la una sau la mai multe discipline de studiu;  
c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare 
desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional;  
d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;  
e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.  
5. Pot fi acordate premii şi pentru alte situaţii stabilite de către Consiliul profesoral și 
Consiliul de administrație.  
6. Unitatea de învăţământ poate stimula activităţile de performanţă înaltă ale elevilor la nivel 
local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din partea asociaţiei 
părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale şi 
altele asemenea.  
 
VII.4.2. Sancțiuni 
1. Elevii din unitatea de învăţământ, care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile 
legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea 
acestora conform prevederilor Statutului elevilor.  
2. Pentru a putea fi sancţionaţi, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unităţii de 
învăţământ sau în cadrul activităţilor extraşcolare. Pentru faptele petrecute în afara 
perimetrului unităţii de învăţământ sau în afara activităţilor extraşcolare organizate de unitatea 
de învăţământ, elevii răspund conform legislaţiei în vigoare.  
3. Elevii au dreptul la apărare, conform legii.  
4. Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:  
a) observaţie individuală;  
b) mustrare scrisă;  
c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale;  
d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din unitatea de învăţământ;  
5. Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor, cât şi părinţilor, 
tutorilor sau susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau 
ulterior, după caz.  
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6. Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este 
interzisă în orice context.  
7. Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare.  
8. Sancţiunile prevăzute la alin. (4) lit. d) nu se pot aplica în învăţământul primar.  
9. Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective.  
10. Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea 
regulamentelor în vigoare ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie însoţită 
de consilierea elevului, care să urmărească remedierea comportamentului. Sancţiunea se 
aplică de către profesorul diriginte, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul 
primar sau de către directorul unităţii de învăţământ.  
11. 
a) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru 
învăţământul primar sau profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat 
sancţiunea.  
b) Sancţiunea este propusă Consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au 
petrecut faptele susceptibile de sancţiune, spre validare. Sancţiunea se consemnează în 
registrul de procese-verbale al Consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat 
Consiliului profesoral de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar 
sau profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului.  
c)Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau 
părintelui/tutorelui/susţinătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situaţia în care 
acest lucru nu este posibil, prin poştă, cu confirmare de primire.  
d) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.  
e)Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea 
calificativului, în învăţământul primar.  
12.  
a) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea 
Consiliului clasei, aprobată prin hotărârea Consiliului profesoral.  
b) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, 
în învăţământul primar, aprobată de Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.  
13.  
a) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se consemnează 
într-un document care se înmânează de către profesorul diriginte/director, sub semnătură, 
părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului minor şi elevului, dacă acesta a împlinit 
18 ani.  
b) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol.  
c) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în Consiliul profesoral, la 
propunerea Consiliului clasei.  
Anularea sancţiunii  
1. După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul se 
reîntruneşte. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune dă dovadă de un comportament fără 
abateri, pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea semestrului sau a 
anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, poate fi 
anulată.  
2. Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se aprobă de către 
entitatea care a aplicat sancţiunea.  
Sancţiuni privind nefrecventarea orelor de curs  
1. Pentru toţi elevii, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu 
sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină, va fi scăzută 
nota la purtare cu câte un punct.  
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Pagube patrimoniale  
1. Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţii de 
învăţământ sunt obligaţi să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul 
civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie 
bunurile ori să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase.  
2. În cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi 
înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu 
şi tipului de manual deteriorat. În caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor 
respective. Elevii nu pot fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau 
deteriorarea manualelor şcolare.  
Contestarea  
1. Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor, se adresează, de către elev sau, după caz, 
de către părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului, Consiliului de administraţie al unităţii 
de învăţământ, în termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii.  
2. Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul 
unităţii de învăţământ. Hotărârea Consiliului de administraţie nu este definitivă şi poate fi 
atacată ulterior la instanţa de contencios administrativ din circumscripţia unităţii de 
învăţământ, conform legii. 

VII.4.3. Consiliul elevilor 
1. Consiliul elevilor se va organiza și funcționa în conformitate cu prevederile Statutului 
elevilor. 
 

Capitolul VIII. Partenerii educaționali 
VIII.1. Drepturile părinților, tutorilor sau susținătorilor legali 
1. Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are dreptul să decidă, în limitele legii, cu 
privire la unitatea de învățământ unde va studia elevul. 
2. Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are dreptul să fie informat periodic 
referitor la situația școlară și comportamentul propriului copil. 
3. Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are dreptul să dobândească informații 
numai referitor la situația propriului copil. 
4. Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are acces în incinta unității de 
învățământ dacă: 

a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu directorul 
unității de învățământ; 

b) desfășoară activități în comun cu cadrele didactice; 
c) depune o cerere/alt document la secretariatul unității de învățământ; 
d) participă la întâlnirile programate cu profesorul pentru învățământ primar/profesorul 

diriginte; 
e) participă la acțiuni organizate de asociația de părinți. 

5. Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are dreptul să solicite rezolvarea unor 
stări conflictuale în care este implicat propriul copil, prin discuții amiabile cu salariatul 
unității de învățământ implicat cu învățătorul/profesorul pentru învățământul primar 
/profesorul diriginte, cu directorul unității de învățământ. În situația în care discuțiile amiabile 
nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele, tutorele sau susținătorul legal adresează o 
cerere scrisă conducerii unității de învățământ, în vederea rezolvării problemei. 
6. În cazul în care au fost parcurse etapele menționate la art. 5, fără rezolvarea stării 
conflictuale, părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are dreptul să solicite 
rezolvarea situației la inspectoratul școlar. 
 

http://lege5.ro/Gratuit/gi2tsmbqhe/codul-civil-din-2009?pid=56652213&d=2016-11-08
http://lege5.ro/Gratuit/gi2tsmbqhe/codul-civil-din-2009?pid=56652276&d=2016-11-08
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VIII.2. Îndatoririle părinților, tutorilor sau susținătorilor legali 
1. Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a 
asigura frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru 
școlarizarea elevului, până la finalizarea studiilor. 
2. Părintele, tutorele sau susținătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului, pe perioada 
învățământului obligatoriu, poate fi sancționat cu amendă cuprinsă între 100 lei și 1000 lei ori 
este obligat să presteze muncă în folosul comunității. 
3. Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alin.(2) se 
realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea Consiliului 
de administrație al unității de învățământ. 
4. Conform legislației în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, 
părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a prezenta documentele medicale 
solicitate, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de clasă pentru evitarea 
degradării stării de sănătate a celorlalți elevi din colectivitate/ unitatea de învățământ. 
5. Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are obligația ca, cel puțin o dată pe lună, 
să ia legătura cu profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaște 
evoluția copilului/elevului. Prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului legal va fi 
consemnată în caietul profesorului pentru învățământ primar, profesorului diriginte, cu nume, 
dată și semnătură. 
6. Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului răspunde material pentru distrugerile 
bunurilor din patrimoniul școlii, cauzate de elev. 
7. Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învățământul primar are obligația să-
l însoțească până la intrarea în unitatea de învățământ, iar la terminarea orelor de curs să-l 
preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susținătorul legal nu poate să desfășoare o astfel 
de activitate, împuternicește o altă persoană. 
8. Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbala etc., a elevilor și a 
personalului unității de învățământ. 
9. Respectarea prevederilor prezentului Regulament este obligatorie pentru părinții, tutorii sau 
susținătorii legali ai elevilor. 

 

VIII.3. Adunarea generală a părinților 
1. Adunarea generală a părinților este constituită din toți părinții, tutorii sau susținătorii legali 
ai elevilor de la clasă. 
2. Adunarea generală a părinților hotărăște referitor la activitățile de susținere a cadrelor 
didactice și a echipei manageriale a unității de învățământ, în demersul de asigurare a 
condițiilor necesare educării elevilor. 
3. În adunarea generală a părinților se discută problemele generale ale colectivului de elevi și 
nu situația concretă a unui elev. Situația unui elev se discută individual, numai în prezența 
părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului respectiv. 
4. Adunarea generală a părinților se convoacă de către profesorul pentru învățământul primar/ 
profesorul diriginte, de către președintele comitetului de părinți al clasei sau de către 1/3 din 
numărul total al membrilor săi ori al elevilor clasei. 
5. Adunarea generală a părinților se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este 
valabil întrunită în prezența a jumătate plus unu din totalul părinților, tutorilor sau 
susținătorilor legali ai elevilor din clasa respectivă și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus 
unu din cei prezenți. În caz contrar, se convoacă o nouă adunare generală a părinților, în cel 
mult 7 zile, în care se pot adopta hotărâri, indiferent de numărul celor prezenți. 

 

VIII.4. Comitetul de părinți 
1. În unitatea de învățământ, la nivelul fiecărei clase, se înființează și funcționează comitetul 
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de părinți. 
2. Comitetul de părinți se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea 
generală a părinților, convocată de profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte 
care prezidează ședința. 
3. Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți are loc în primele 30 
zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar. 
4. Comitetul de părinți se compune din trei persoane: un președinte și doi membri; în prima 
ședință de după alegere membrii comitetului decid responsabilitățile fiecăruia, pe care le 
comunică profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte. 
5. Comitetul de părinți reprezintă interesele părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai 
elevilor clasei în adunarea generală a părinților la nivelul școlii, în Consiliul reprezentativ al 
părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, în Consiliul profesoral, în Consiliul clasei și în 
relațiile cu echipa managerială.  
6. Comitetul de părinți are următoarele atribuții: 

a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinților elevilor clasei; 
deciziile se iau în cadrul adunării generale a părinților, cu majoritatea simplă a 
voturilor părinților, tutorilor sau susținătorilor legali prezenți; 

b) susține organizarea și desfășurarea de proiecte, programe și activități educative 
extrașcolare; 

c) susține derularea programelor de prevenire și combatere a violenței, asigurarea 
sguranței și securității, combaterea discriminării și reducerea absenteismului în mediul 
școlar; 

d) susține activitățile dedicate întreținerii, dezvoltării și modernizării bazei materiale a 
grupei/clasei și unității de învățământ, prin strângerea de cotizații voluntare de la 
membrii asociației de părinți și atragerea de fonduri bănești și donații de la persoane 
fizice sau juridice, colectate prin asociația de părinți cu personalitate juridică cu 
respectarea prevederilor legale în domeniul financiar; 

e) sprijină conducerea unității de învățământ și profesorul pentru învățământ primar/ 
profesorul diriginte și se implică activ în întreținerea, dezvoltarea și modernizarea 
bazei materiale a clasei și a unității de învățământ; 

f) sprijină unitatea de învățământ și profesorul pentru învățământ primar profesorul 
diriginte în activitatea de consiliere și de orientare socio-profesională; 

g) se implică activ în asigurarea securității elevilor în cadrul activităților educative, 
extrașcolare și extracurriculare; 

h) prezintă, semestrial, adunării generale a părinților, justificarea utilizării fondurilor, 
dacă acestea există. 

7. Președintele comitetului de părinți reprezintă părinții, tutorii sau susținătorii legali în 
relațiile cu conducerea unității de învățământ și alte foruri, organisme și organizații. 
8. Comitetul de părinți poate decide să susțină, inclusiv financiar, întreținerea, dezvoltarea și 
modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinți nu este obligatorie. 
9. Sponsorizarea unei clase de către un agent economic/persoane fizice se face cunoscută 
comitetului de părinți. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru 
elevi/părinți, tutori sau susținători legali. 
10. Este interzisă implicarea elevilor sau a cadrelor didactice în strângerea fondurilor. 

 

VIII.5. Consiliul reprezentativ al părinților 
1. La nivelul unității funcționează consiliul reprezentativ al părinților. 
2. Consiliul reprezentativ al părinților din unitatea de învățământ este compus din președinții 
comitetelor de părinți. 
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3.Consiliul reprezentativ al părinților este o structură, fără personalitate juridică, a cărei 
activitate este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a 
părinților din unitatea de învățământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri și 
cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizații, donații și a primi finanțări de orice fel de la 
persoane fizice sau juridice. Se poate implica în activitățile unității de învățământ prin acțiuni 
cu caracter logistic — voluntariat. 
4. La  nivelul unității  de  învățământ  este constituită Asociația de părinți, în conformitate cu 
legislația în vigoare, privind asociațiile și fundațiile. 
5. Consiliul reprezentativ al părinților își desemnează președintele și 2 vicepreședinți ale căror 
atribuții se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, și se consemnează 
în procesul-verbal al ședinței. 
6. Consiliul reprezentativ al părinților se întrunește în ședințe ori de câte ori este necesar. 
Convocarea ședințelor consiliului reprezentativ al părinților se face de către președintele 
acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreședinți. 
7. Consiliul reprezentativ al părinților desemnează reprezentanții părinților, tutorilor sau 
susținătorilor legali în organismele de conducere și comisiile unității de învățământ. 
8. Consiliul reprezentativ al părinților decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a 
voturilor celor prezenți. 
9. Președintele reprezintă Consiliul reprezentativ al părinților în relația cu alte persoane fizice 
și juridice. 
10. Președintele prezintă, anual, raportul de activitate consiliului reprezentativ al părinților. 
11. Consiliul reprezentativ al părinților are următoarele atribuții: 

a) propune unităților de învățământ discipline și domenii care să se studieze prin 
curriculumul la decizia școlii; 

b) sprijină parteneriatele educaționale între unitățile de învățământ și 
instituțiile/organizațiile cu rol educativ din comunitatea locală; 

c) susține unitățile de învățământ în derularea programelor de prevenire și de combatere 
a absenteismului și a violenței în mediul școlar; 

d) promovează imaginea unității de învățământ în comunitatea locală; 
e) se ocupă de conservarea, promovarea și cunoașterea tradițiilor culturale specifice 

minorităților în plan local, de dezvoltarea multiculturalității și a dialogului cultural; 
f) susține unitatea de învățământ în organizarea și desfășurarea tuturor activităților; 
g) susține conducerea unității de învățământ în organizarea și în desfășurarea 

consultațiilor cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, pe teme educaționale; 
h) colaborează cu instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, 

direcția generală de asistență socială și protecția copilului, cu organele de autoritate 
tutelară sau cu organizațiile nonguvernamentale cu atribuții în acest sens, în vederea 
soluționării situației elevilor care au nevoie de ocrotire; 

i) sprijină conducerea unității de învățământ în întreținerea și modernizarea bazei 
materiale; 

j) susține unitatea de învățământ în activitatea de consiliere și orientare socio-
profesională sau de integrare socială a absolvenților; 

k) propune măsuri pentru școlarizarea tuturor elevilor; 
l) se implică direct în derularea activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în 

unitatea de învățământ, la solicitarea cadrelor didactice; 
m) sprijină conducerea unității de învățământ în asigurarea sănătății și securității elevilor; 
n) susține conducerea unității de învățământ în organizarea și desfășurarea programului 

„Școala după școală”, dacă acesta funcţionează. 
12. Consiliul reprezentativ al părinților unității de învățământ poate atrage resurse financiare 
extrabugetare, constând în contribuții, donații, sponsorizări etc., din partea unor persoane 
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fizice sau juridice din țară și din străinătate, care vor fi utilizate pentru: 
a) modernizarea și întreținerea patrimoniului unității de învățământ, a bazei materiale și 

sportive; 
b) acordarea de premii și de burse elevilor; 
c) sprijinirea financiară a unor activități extrașcolare; 
d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situație 

materială precară; 
e) alte activități care privesc bunul mers al unității de învățământ sau care sunt aprobate 

de adunarea generală a părinților pe care îi reprezintă. 
13. Consiliul reprezentativ al părinților colaborează cu structurile asociative ale părinților la 
nivel local, județean, regional și național. 
 

VIII.6. Contractul educațional 
1. Unitatea de învățământ încheie cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, în momentul 
înscrierii elevilor, în registrul unic matricol, un contract educațional în care sunt înscrise 
drepturile și obligațiile reciproce ale părților. 
2. Modelul contractului educațional este prezentat în Anexa nr. 1, parte integrantă a 
prezentului Regulament.  
3. Contractul educațional este valabil pe toată perioada de școlarizare în cadrul unității de 
învățământ. 
4. Eventualele modificări se pot realiza printr-un act adițional acceptat de ambele părți și care 
se atașează contractului educațional. 
5.Contractul educațional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore 
sau susținător legal, altul pentru unitatea de învățământ și își produce efectele de la data 
semnării. 
6.Consiliul de administrație monitorizează modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în 
contractul educațional. 
7.Comitetul  de  părinți  al  clasei  urmărește  modul  de  îndeplinire  a obligațiilor  prevăzute  
în  contractul educațional  de  către  fiecare părinte, tutore sau susținător legal și adoptă 
măsurile care se impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document. 
 

Capitolul IX. Măsuri pentru întărirea ordinii, disciplinei,securității și 
sănătății în muncă,  pentru prevenirea și combaterea violenței în școală 
IX.1. Reglementarea accesului în școală 
1. Accesul elevilor şi al personalului şcolii se face prin intrările stabilite: pentru personal-
intrarea principală şi intrarea dinspre parcarea interioară (poarta vest). Elevii au acces prin 
intrarea dinspre sud, fiind interzisă intrarea acestora prin poarta vest. 
2. Accesul elevilor în unitate va fi permis pe baza semnelor distinctive de ţinută şi 
identificare: uniforma şcolii (descrisă la capitolul Elevi), cravata rosie, ecuson. 
3. Accesul în şcoală al persoanelor străine (părinţi/reprezentanţi legali, rude, vizitatori etc), 
numite în continuare vizitatori, se face prin intrarea principală, numită în continuare punct de 
control, şi este permis după verificarea identităţii acestora de către profesorul de serviciu şi 
după primirea ecusonului pentru vizitatori. 
4. Ecusoanele pentru vizitatori se păstrează şi se eliberează la punctul de control. 
8. Profesorul şi elevul de serviciu vor înregistra la punctul de control numele, prenumele, seria 
şi numărul actului de identitate, scopul vizitei, precum şi ora intrării şi părăsirii incintei şcolii 
în Registrul pentru evidenţa accesului vizitatorilor în spaţiile unităţii de învăţământ. 
9. După înregistrarea datelor anterior menţionate, profesorul de serviciu înmânează ecusonul 
care atestă calitatea de vizitator. Vizitatorii au obligaţia de a purta ecusonul la vedere, pe toată 
perioada rămânerii în unitatea şcolară şi de a-l restitui la punctul de control, în momentul 
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părăsirii acesteia. 
10. Profesorul de serviciu va conduce vizitatorul până la persoana cu care acesta solicită 
întâlnirea. 
11. Vizitatorii au obligaţia să respecte Regulamentul de ordine interioară al şcolii. Se interzice 
accesul vizitatorilor în alte spaţii decât cele stabilite conform punctului anterior, fără acordul 
conducerii unităţii de învăţământ. Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la 
evacuarea din perimetrul şcolii, de către organele abilitate, şi/sau la interzicerea ulterioară a 
accesului acesteia în şcoală. 
12. Accesul părinţilor/reprezentanţilor legali în şcoală este permis în următoarele cazuri: 

a) la solicitarea învăţătorilor/profesorilor/ conducerii şcolii; 
b) la şedinţele/consultaţiile/lectoratele cu părinţii organizate de personalul didactic; 
c) pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/domenii de studii sau alte 

situaţii şcolare care implică relaţia directă a părinţilor/reprezentanţilor legali cu 
personalul secretariatului şcolii, al cabinetului medical sau cu 
învăţătorul/profesorul diriginte/conducerea şcolii; 

d) la întâlnirile solicitate de părinţi/reprezentanţi legali, programate de comun acord 
cu învăţătorii/profesorii diriginţi/profesorii clasei/conducerea şcolii; 

e) la diferite evenimente publice şi activităţi şcolare/extracurriculare organizate în 
cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar, la care sunt invitaţi să participe 
părinţii/reprezentanţii legali; 

f) pentru sprijinirea deplasării elevilor din clasa pregătitoare şi clasa I, în şi din sala 
de curs; 

g) în cazul unor situaţii speciale. 
13.Părinţii/reprezentanţii legali îi pot conduce pe copii la cursuri şi îi pot aştepta la ieşirea de 
la cursuri până/ în curtea şcolii. 
14.Părinţii/reprezentanţii legali nu au acces în şcoală decât în pauze, cu excepţia cazurilor 
menţionate mai sus sau a cazurilor de forţă majoră. 
15. Este interzis accesul în şcoală al persoanelor turbulente sau a celor aflate sub influenţa 
băuturilor alcoolice, a celor având comportament agresiv, precum şi a celor care au intenţia 
vădită de a deranja ordinea şi liniştea în unitate. 
16. Se interzice intrarea vizitatorilor însoţiţi de câini sau care au asupra lor arme sau obiecte 
contondente, substanţe toxice, explozivo-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau uşor 
inflamabile, publicaţii având caracter obscen sau instigator, precum şi stupefiante. 

 
IX.2. Măsuri pentru siguranța elevilor în școală 
1. Verificarea zilnică de către profesori-diriginţi şi de către profesorii de serviciu din unităţile 
şcolare a modului în care îşi petrec elevii pauzele. 
2. Supravegherea permanentă a tuturor căilor de acces în perimetrul unităţii – asigurarea 
supravegherii video,  atât în exteriorul cât şi în interiorul unităţii şcolare. 
3. La sfârşitul programului, cadrele didactice şi elevii care au efectuat serviciul pe şcoală  vor 
menţiona, sub semnătură, aspectele constatate în ziua respectivă în registrul de consemnare a 
serviciului. 
4.  Se afişează în locuri vizibile numărul de telefon în caz de urgenţe: 112. 
5. Prelucrarea semestrială elevilor a normelor care trebuie respectate pentru a asigura 
siguranţa în perimetrul unităţii şcolare. 
6. Înainte şi după desfăşurarea orei de educaţie fizică şi sport, elevii de la ciclul primar vor fi 
însoţiţi spre şi de la sala de sport de către profesorul de educaţie fizică sau învăţătorul clasei, 
conform unui grafic stabilit, de comun acord, de către cele două cadre didactice. 
7. Se va colabora cu factorii abilitaţi în cunoaşterea elevilor violenţi, cu potenţial infracţional, 
cunoscuţi ca având tulburări de comportament (IPJ,  psihologul şcolar) . 
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8. Asociaţia părinţilor şi Consiliul elevilor se vor implica în prevenirea şi combaterea 
consumului de alcool, droguri, substanţe etnobotanice şi a manifestărilor de violenţă care 
derivă din acesta. 
9. Continuarea colaborării cu ONG-uri, având proiecte şi preocupări legate de prevenirea şi 
combaterea manifestărilor antisociale în rândul elevilor. 
 
IX.3. Paza școlii 
1. Paza este o activitate desfăşurată prin forţe şi mijloace specifice, în scopul asigurării 
siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor împotriva oricăror acţiuni ilicite care lezează 
dreptul de proprietate şi existenţă materială a acestora. 
2. Paza se organizează şi se efectuează potrivit planului de pază întocmit de Şcoala 
Gimnazială “Mihail Sadoveanu” Galaţi, Serviciul Administrativ, cu avizul de specialitate al 
poliţiei. Acest aviz este obligatoriu pentru fiecare caz de modificare a planului de pază. 
3. Planul de pază pentru Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” Galaţi este exemplar secret; 
4. Planul de pază se păstrează la: un exemplar la Poliţia Municipiului Galaţi si un exemplar la 
Serviciul  Administrativ. 
5. Prin planul de pază se stabilesc în principal: - caracteristicile obiectivului păzit, în zona 
respectivă, numărul de posturi şi amplasarea acestora, necesarul de personal pentru pază, 
amenajările, instalaţiile şi mijloacele tehnice de pază şi alarmare, consemnul postului, 
legăturile şi cooperarea cu alte organe cu atribuţii de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor 
şi modul de acţiune în diferite situaţii. De asemenea, vor fi prevăzute şi regulile de acces, 
potrivit dispoziţiilor directorului Şcolii Gimnaziale “Mihail Sadoveanu” Galaţi, precum şi 
documentele specifice biroului de pază. 
6. Documentele specifice, necesare executării şi evidenţei serviciului de pază şi modelele 
acestora sunt stabilite prin Hotărâre de Guvern. 
7.  Forme de pază: proprie şi prin personal angajat al unei firme de pază. 
Paza proprie: 
1. Paza proprie se realizează cu personal calificat, angajat al Şcolii Gimnaziale “Mihail 
Sadoveanu” Galaţi, conform legii. 
2. Personalul de pază al Şcolii Gimnaziale “Mihail Sadoveanu” Galaţi, se compune din 
paznici sau alte persoane stabilite de conducerea unității, din persoanele desemnate să asigure 
instruirea, controlul şi coordonarea activităţii de pază. Se asimilează personalului de pază şi 
persoanele care cumulează atribuţii de pază cu alte atribuţii de serviciu. 
Paza asigurată de o firmă de specialitate: 
1. Paza este asigurată şi de 2 agenţi ai unei firme de securitate, prin contract cu unitatea 
şcolară. 
Atribuţiile personalului de pază:  
1. Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce îi revin, fiind direct 
răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivelor, bunurilor şi valorilor Şcolii Gimnaziale 
“Mihail Sadoveanu” Galaţi. 
2. În timpul serviciului, personalul de pază este obligat: 
        a) să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a 
preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii Şcolii Gimnaziale “Mihail 
Sadoveanu” Galaţi; 

b) să păzească obiectivul, bunurile şi valorile nominalizate, în planul de pază şi să 
asigure integritatea acestora; 

c) să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale şi cu 
dispoziţiile în termen; 

d) să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au 
săvârşit infracţiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele 
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interne stabilite prin reglementările proprii, iar în cazul infracţiunilor flagrante să oprească şi 
să predea poliţiei pe făptuitori, bunurile sau valorile care fac obiectul infracţiunii sau a altor 
fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces verbal 
pentru luarea acestor măsuri; 

e) să înştiinţeze de îndată şeful său ierarhic şi conducerea unitatii, despre producerea 
oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate; 

f) în caz de avarii produse la instalaţiile sanitare, electrice sau telefonice şi în orice alte 
împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă la cunoştinţa celor în drept 
asemenea evenimente şi să ia primele măsuri pentru limitarea consecinţelor evenimentului; 

g) în caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere şi de salvare a persoanelor, a 
bunurilor şi a valorilor, să sesizeze pompierii şi să anunţe conducerea unitatii şi poliţia;  

h) să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi de evacuare a bunurilor şi 
valorilor în caz de dezastre;  

i) să sesizeze poliţia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul  
unitatii şi să-şi dea concursul  pentru  îndeplinirea misiunilor ce revin poliţiei pentru prinderea 
infractorilor; 

j) să păstreze secretul de serviciu, dacă, prin natura atribuţiilor, are acces la asemenea 
date şi informaţii;  

k) să poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apărare, de protecţie; 
l) să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici să nu consume 

astfel de băuturi în timpul serviciului;  
m) să nu absenteze fără motive temeinice şi să anunţe în prealabil conducerea unitatii 

despre aceasta;  
n) să execute întocmai dispoziţiile şefilor ierarhici, cu excepţia celor vădit nelegale, şi 

să fie respectuos în raporturile de serviciu; 
o) să execute, în raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile păzite, precum 

şi orice alte sarcini care i-au fost încredinţate, potrivit planului de pază;  
p) să respecte consemnul general şi particular al postului.  

 
IX.4. Serviciul pe școală 
1. În şcoală se organizează permanent, pe durata desfăşurării cursurilor, serviciul pe şcoală al 
cadrelor didactice. 
2. Serviciul pe şcoală al cadrelor didactice se organizează în afara orelor de curs ale acestora 
şi în pauzele dintre orele de curs. 
3. Programul  profesorului de serviciu este stabilit la începutul fiecarui an scolar .  
Profesorul de serviciu: 
1. Răspunde în faţa conducerii şcolii de îndeplinirea îndatoririlor ce-i revin.  
2. Răspunde de întreaga activitate din zona în care îşi desfăşoară serviciul.  
3. Coordonează activitatea elevului de serviciu. 
4. Realizează instruirea elevilor de serviciu. 
5. Asigură intrarea şi ieşirea corespunzătoare a elevilor din clase şi din şcoală. 
4. Verifică grupurile sanitare din spaţiul în care îşi desfăşoară serviciul pentru a preîntâmpina 
situaţii care contravin regulamentului şcolii. 
5. Urmăreşte întreţinerea bazei materiale a şcolii şi propune măsurile necesare în cazul 
deteriorării acesteia.  
6. Nu permite intrarea persoanelor străine în şcoală şi în cancelarie. 
7. Semnalează prompt faptele care deranjează procesul de învăţământ, pun în pericol 
securitatea elevilor şi cadrelor didactice sau pot declanşa incendii. 
8. Urmăreşte să se sune la timp de intrare şi de ieşire, potrivit programului stabilit. 
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9. Consemnează în procesul-verbal toate problemele apărute care perturbă procesul de 
învăţământ (întârzieri, absenţe de la ore etc) . 
10. Verifică plecarea din unitate a tuturor elevilor după încheierea programului.  
11. La încheierea serviciului, asigură existenţa tuturor cataloagelor şi închide cataloagele.  
12. Profesorul de serviciu din dimineaţa următoare, numără cataloagele şi consemnează 
situaţia în procesul-verbal.  
 
 

Capitolul X. Dispoziții finale 
1. Regulamentul intern intră în vigoare de la data aprobării lui în Consiliul de Administraţie. 
2. Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezentul Regulament. 
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Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale ”Mihail 
Sadoveanu” 

 

Contract educațional 
Având în vedere prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, ale Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de 
învățământ preuniversitar aprobat prin OMENCȘ nr.5079/2016, ale Legii nr.272/2004, 
privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 

Se încheie prezentul: 

CONTRACT EDUCAȚIONAL 

I. Părțile semnatare 
1. Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu”, cu sediul în Galați, reprezentată prin 
director, _______________________________ 
2. Beneficiarul secundar, dna/dl. ________________________ părinte/tutore/susținător 
legal al elevului, cu domiciliul în 
___________________________________________________________________________
_____, 
3. Beneficiarul primar al educației, 
____________________________________________ elev. 
II. Scopul contractului: asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului de 

învățământ prin implicarea și responsabilizarea părților implicate în educația beneficiarilor 
primari ai educației. 
III. Drepturile părților: drepturile părților semnatare ale prezentului contract sunt cele 
prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ 
Preuniversitar și în Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale „Mihail 
Sadoveanu”. 
IV. Părțile au următoarele obligații: *) 
1. Unitatea de învățământ se obligă: 

a) să asigure condițiile optime de derulare a procesului de învățământ; 
b) să asigure respectarea condițiilor și a exigențelor privind normele de igienă școlară, de 

protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra incendiilor în unitatea de 
învățământ; 

c) să asigure că tot personalul unității de învățământ respectă cu strictețe  prevederile 
legislației în vigoare; 

d) să asigure că toți beneficiarii primari și secundari ai educației sunt corect și la timp 
informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învățământ să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile 
educaționale pe care le transmite elevilor și un comportament responsabil; 

f) să sesizeze, la nevoie, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, 
direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu aspecte care 
afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică a elevului; 

g) să se asigure că personalul din învățământ nu desfășoară acțiuni de natură să afecteze 
imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia; 

h) să se asigure că personalul din învățământ nu va aplica pedepse corporale și nu va 
agresa verbal sau fizic elevii și/sau colegii. 

i) ca personalul didactic să  evalueze eleviii corect și transparent și să nu condiționeze 
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evaluarea sau calitatea prestației didactice la clasă de obținerea oricărui tip de avantaje 
de la elevi sau de la părinții/aparținătorii/reprezentanții legali ai acestora. 

j) Să desfășoare activități care respectă normele de moralitate și nu pun în pericol 
sănătatea și integritatea fizică sau psihică a elevilor, respectiv a personalului unității. 

k) Să asigure că în unitate sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism 
religios. 

2. Beneficiarul secundar  are următoarele obligații: 
a) asigură frecvența școlară a elevului și ia măsuri pentru școlarizarea acestuia, până la 

finalizarea studiilor; 
b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea elevului în unitate, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de clasă pentru evitarea degradării stării de 
sănătate a celorlalți elevi din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) cel puțin o dată pe lună, ia legătura cu învățătorul/institutorul / profesorul pentru 
învățământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția elevului; 

d) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul școlii, cauzate de elev; 
e) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unității de 

învățământ; 
f) nu agresează fizic, psihic, verbal personalul unității de învățământ. 

3. Beneficiarul primar are următoarele obligații: 
a) de a se pregăti la fiecare disciplină, de a dobândi competențele și de a-și însuși 

cunoștințele prevăzute de programele școlare; 
b) de a frecventa cursurile; 
c) de a se prezenta la cursuri și la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de 

unitatea de învățământ; 
d) de a avea un comportament civilizat și o ținută decentă, atât în unitatea de învățământ, 

cât și în afara ei; 
e) de a respecta Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ, 

regulile de circulație, normele de securitate și de sănătate în muncă, de prevenire și de 
stingere a incendiilor, normele de protecție a mediului; 

f) de a nu distruge documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, 
documente din portofoliu educațional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice și 
mijloace de învățământ, cărți de la biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier sanitar, 
spații de învățământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învățământ, materiale care, prin conținutul lor, 
atentează la independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă 
violența și intoleranța; 

i) de a nu organiza/participa la acțiuni de protest, care afectează desfășurarea activității 
de învățământ sau care afectează participarea la programul școlar; 

j) de a nu deține/consuma/comercializa, în perimetrul unității de învățământ și în afara 
acestuia, droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări; 

k) de a nu introduce și/sau face uz în perimetrul unității de învățământ orice tipuri de 
arme sau alte produse pirotehnice cum ar fi muniție, petarde, pocnitori, brichete etc., 
precum și sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea 
lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a beneficiarilor direcți ai educației și a 
personalului unității de învățământ; 

l) de a nu poseda și/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 
m) de a nu aduce jigniri și de a nu manifesta agresivitate în limbaj și în comportament față 

de colegi și față de personalul unității de învățământ sau de a leza în orice mod 
imaginea publică a acestora; 
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n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violență în unitate și în afara ei; 
o) de a nu părăsi incinta școlii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără 

avizul profesorului de serviciu sau a învățătorului/institutorului/profesorului pentru 
învățământul primar/profesorului diriginte. 

V. Durata contractului: prezentul contract se încheie pe toată perioada școlarizării 
beneficiarului primar în cadrul Școlii Gimnaziale ”Mihail Sadoveanu”. 
VI. Alte clauze:  

1. Părintele/tutorele/susținătorul legal al elevului este de acord cu folosirea imaginii 
acestuia,  a rezultatelor  obținute și materialelor realizate de către elev, cu scopul 
promovării instituției și activității derulate în cadrul acesteia. 

2. Părintele/tutorele/susținătorul legal al elevului poate renunța oricând,  în scris,  la 
clauza VI.1. 

Încheiat azi, _______________________________ , în două exemplare, în original, pentru 
fiecare parte. 

Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” ,    Beneficiar secundar *) 

Director, 

Prof. 

 

**) Părintele/tutorele/susținătorul legal, pentru elevii din învățământul  primar și gimnazial. 
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Anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale ”Mihail 
Sadoveanu” 

Procedura generală de intervenție la nivelul unității de învățământ în situații de violență 
În cazul unei forme ușoare a violentei școlare: 

1. dacă sancțiunea nu e prevăzută în Regulamentul de organizare și funcționare al unității 
de învățământ 
 

Este sesizată comisia de violență și conducerea școlii (dacă este cazul) 

 

Se realizează o anchetă detaliată 

 

Este luată o decizie privind aplicarea sau nu a unei sancțiuni 

 

Se stabilesc măsuri de asistență pentru victimă/agresor 

2. dacă sancțiunea este prevăzută în Regulamentul de organizare și funcționare al unității 
de învățământ 
 

Se convoacă Consiliul clasei (se analizează cazul, se propune și se stabilește o sancțiune) 

 

Se sancționează elevul  învățător/institutor/profesor învățământ primar/diriginte 

 

Aplică sancțiunea 

 

Informează părinții, tutorii sau susținătorii legali 

 

Recomandă măsuri de asistență pentru victimă și agresor 

 

Monitorizează intervențiile, colaborând cu părinții și psihologul școlar 

În cazul unei forme grave de violență școlară: 

 Dirigintele  anunță conducerea unității de învățământ 
 

Sesizează Autoritățile competente (Jandarmeria/Poliția de 
Proximitate/DGASPC etc.) 
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Sesizează părinții, tutorii sau susținătorii legali 

 

Informează inspectoratul școlar (consilierul de imagine), în raport cu 
gravitatea faptei 

 

Înștiințează Comisia de violență 

 Comisia de violență realizează o anchetă detaliată 
 propune măsuri specifice 

convoacă Consiliul clasei 

 

Se stabilește/propune sancțiunea 

 DiriginteleAplică sancțiunea conform Regulamentului de organizare și funcționare 
al unității de învățământ 
 Completează Fișa de înregistrare a cazului de violență și o transmite persoanei 
desemnate de Comisia de violență să centralizeze fișele și să le înregistreze în baza de date 
 Psihologul școlarrealizează consilierea psihologică pentru victimă/agresor 
 Dirigintele și psihologul școlarcolaborează cu familia elevului 

monitorizează cazul 

 Comisia de violență se asigură că fenomenul de violență a fost înregistrat, că măsurile 
de intervenție au fost puse în aplicare și urmărește impactul acestora asupra actorilor 
implicați în cazul de violență respectiv. 
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Anexa nr. 3 la Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale ”Mihail 
Sadoveanu” 

Procedura generală de intervenție la nivelul unității de învățământ în situații de violentă 
ce necesită intervenția poliției/jandarmeriei/ poliției locale/ambulanței 

 

Incinta unității de învățământ reprezintă toată zona școlii, incluzând sălile de clasă, cancelarie, 
coridoare, terenul de sport, anexele, curtea școlii etc. 
Proximitatea unităților de învățământ este reprezentată de suprafața de teren situată în afara 
curții unității, precum arterele rutiere, căile de acces către unitatea de învățământ, spațiile 
verzi din jurul școlii, alte spații publice situate în apropierea acesteia. 

 Dacă violența exercitată constă într-un incident de agresiune simplă și a fost 
cauzatoare doar de vătămări corporale ușoare (lovire ușoară cu palma ori cu dosul 
palmei), autorul fiind elev cu vârsta sub 14 ani, școala poate reacționa prioritar pentru 
sancționarea acestui comportament și poate informa ulterior polițistul de proximitate 
pentru aplanarea unei stări conflictuale între părinții victimei și cei ai agresorului. 
 Dacă este vorba despre mai mult decât exercitarea unei violențe corporale 
ușoare (lovirea repetată de intensitate medie a victimei, atunci poliția/jandarmeria 
trebuie sesizată odată cu intervenția echipajului unei ambulanțe, prin apelul telefonic 
de urgență la 112.) 
 În toate cazurile de lovire sau alte violențe exercitate împotriva unui elev, 
conducerea școlii trebuie să informeze părinții victimei și instituțiile de aplicare a 
legii. 

Cei ce vor desfășura astfel de activități sunt cadrele didactice, personalul auxiliar și personalul 
care asigură securitatea/paznicii unității școlare, care se autosesizează sau sunt sesizați de 
izbucnirea sau derularea unui act de violență. 
Monitorizarea (activitățile derulate), intervenție 
Atunci când un salariat al unității de învățământ este sesizat sau se autosesizează despre 
existența unui eveniment de violență în unitatea de învățământ sau în proximitatea acesteia, 
trebuie să respecte următoarele reguli procedurale, în funcție de eveniment: 
A. Pentru tipurile de violență, care cad sub incidența codurilor de la 1.10 la 1.14, 2.3, 
3.3., de la 4.2 la 4.4 și 4.6 din Nomenclatorul actelor de violență în școală, cadrul 
didactic/cadrul didactic auxiliar/personal de pază ce a fost sesizat sau s-a autosesizat de 
producerea unui eveniment, va proceda astfel: 
se deplasează de urgență (dacă nu se află deja) la locul unde se desfășoară actul de violență 
respectivă; 
ajuns la locul evenimentului, acesta va efectua o scurtă analiză a actului de violență și va 
comunica imediat conducerii unității de învățământ despre cele constatate; 
se informează dacă sunt victime ce necesită îngrijiri medicale; 
dacă sunt victime care necesită îngrijiri medicale, sună la numărul de urgență 112 și solicită o 
ambulanță; 
directorul unității de învățământ va informa de urgență reprezentanții inspectoratului școlar; 
în cazul în care printre agresori sunt persoane violente, persoanele care au sunat la 112 vor 
solicita sprijin din partea personalul care asigură securitatea/paznicului școlii pentru a preveni 
o eventuală degenerare a evenimentului și vor solicita, de urgență, sprijinul poliției, 
jandarmeriei, poliției locale; 
până la sosirea echipajului de poliție/jandarmerie/poliție locală sau ambulanță, după caz, se 
vor lua măsuri de asigurare a primului ajutor victimelor, solicitând sprijinul cadrului medical 
din cadrul școlii, conducerii școlii, cadrelor didactice, personalului de pază, după care vor lua 
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măsuri pentru transportarea victimei/victimelor la cea mai apropiată unitate medicală de 
urgență; 
vor fi îndepărtați elevii care nu sunt implicați în eveniment și care, prin zgomote, gesturi, 
îndemnuri, pot instiga sau amplifica dezordinea creată. în acest scop, se va folosi un ton 
autoritar, fără a adresa cuvinte jignitoare sau amenințări, având în vedere vârsta și 
comportamentul elevilor. Pe cât posibil, vor fi reținute date despre agresor/agresori pentru 
identificarea lor ulterioară, în cazul în care aceștia ar reuși să fugă și nu ar fi cunoscuți de 
elevi; 
pe cât posibil, autorii faptei vor fi izolați, conducându-i într-o încăpere din incinta unității de 
învățământ; 
la sosirea ambulanței, dacă este cazul, se vor da toate detaliile despre victimă și modul cum s-
a întâmplat actul de violență; 
pe cât posibil, se vor lua măsuri de protejare a locului producerii infracțiunii; 
la sosirea echipajului poliției/jandarmeriei/poliției locale se vor oferi toate datele necesare în 
vederea identificării elevilor/sau a altor persoane implicate în comiterea faptei, precum și 
cauza/motivul incidentului (dacă se cunosc), măsurile preliminare luate de școală pentru 
soluționarea evenimentului semnalat (în caz de agresiuni fizice - dacă a fost anunțat serviciul 
de ambulanță sau în caz de incendiu dacă au fost informați pompierii); 
părinții elevilor minori implicați, atât ca victimă, cât și ca autor în incident vor fi solicitați să 
se prezinte de urgență la sediul școlii; 
echipa de cercetare sosită la fața locului, îndeosebi polițistul de investigații criminale, va fi 
pus la curent cu toate datele și informațiile cu privire la participanții la comiterea actului de 
violență, victime și martori, precum și activitățile și măsurile luate din momentul sosirii la 
locul faptei. 
B. Pentru tipurile de violență care cad sub incidența codurilor de la 1.2,1.3,1.5,1.6, 2.5, 
2.4, 3.2, 34, 3.5, din Nomenclatorul actelor de violență în școală, cadrul didactic/auxiliar ce 
a fost sesizat sau s-a autosesizat de producerea unui eveniment, va proceda astfel: 
după luarea la cunoștință și, după caz, constatarea faptei și a gravității ei, aceasta se aduce la 
cunoștința profesorului de serviciu, conducerii unității școlare, administratorului (în cazul 
distrugerii de bunuri ale școlii), profesorului diriginte etc.; 
în cazul în care fapta presupune introducerea de arme albe sau de foc se solicită sprijinul 
personalul care asigură securitatea/paznicului sau a altor cadre didactice, și se sună la numărul 
de telefon 112, încercându-se izolarea și reținerea persoanei în cauză; 
în cazul în care aceasta reușește să scape, se rețin cât mai multe date despre posesorul armei, 
în vederea informării echipajelor de poliție/jandarmeriei sau, după caz, polițistului de 
proximitate ce vor interveni la solicitare; 
dacă este elev al școlii, se anunță și părinții acestuia; 
în cazul în care fapta semnalată constă în furtul unui bun, distrugerea de bunuri (care se 
manifestă prin violență agresivă continuă), se procedează ca mai sus. 
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Anexa nr. 4 la Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale ”Mihail 
Sadoveanu” 

 

Nomenclatorul actelor de violență 
Categorie Tip COD 

1. Atac la 
persoană 

1. Violarea secretului corespondenței (accesarea fără consimțământul persoanei a 
calculatorului, telefonului mobil etc.) 

1.1. 

2. Discriminare și instigare la discriminare 1.2. 

3. Insulte grave, repetate 1.3. 
4. Amenințări repetate 1.4. 

5. Șantaj 1.5. 

6. Înșelăciune 1.6. 
7. Instigare la violență 1.7. 

8. Violențe fizice ușoare, Iară arme (lovire) 1.8. 

9. Lăsarea fără ajutor sau lăsarea fără ajutor prin omisiune de înștiințare 1.9. 
10. Fapte privitoare la viața sexuală (violul, actul sexual cu un minor, perversiunea 
sexuală, corupția sexuală, seducția, hărțuire sexuală) 

1.10. 

11. Violență fizică gravă fără arme (vătămare corporală gravă) 1.11. 

12. Violență fizică cu arme albe 1.12. 

13. Violență fizică cu arme de foc 1.13. 

14. Omor sau tentativă de omor 1.14. 

2. Atentat la 
securitatea 
unității școlare 

1. Introducerea unor persoane străine în incinta școlii 2.1. 
2. Alarmă falsă 2.2. 

3. Incendiere și tentativă de incendiere 2.3. 

4. Introducere sau port armă albă în spațiul școlar 2.4. 

5. Introducere sau port armă de foc în spațiul școlar 2.5. 

3. Atentat la 
bunuri 

1. Însușirea bunului găsit 3.1. 

2. Furt și tentativă de furt 3.2. 

3. Tâlhărie 3.3. 

4. Distrugerea bunurilor unor persoane 3.4. 
5. Distrugerea bunurilor școlii 3.5. 

4. Alte fapte 
de violență sau 

atentate la 
securitate în 
spațiul școlar 

1. Consum de alcool 4.1 

2. Consum de stupefiante sau alte substanțe interzise 4.2. 
3. Trafic cu stupefiante sau alte substanțe interzise 4.3. 

4. Automutilare 4.4. 

5. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii 4.5. 

6. Suicid sau tentativă de suicid 4.6. 
7. Alte tipuri de violență 4.7. 

 

 

 

 


	IV. 1 Personalul didactic 
	IV.2 Personalul nedidactic 
	IV.3 Evaluarea personalului din unitățile de învățământ 
	IV.4 Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învățământ 
	V.3 Comisiile metodice 
	1. În cadrul Școlii Gimnaziale ”Mihail Sadoveanu” comisiile metodice se constituie din  
	V.4 Responsabilități ale personalului didactic în unitatea de învățământ 
	V.4.1 Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 
	V.4.2 Profesorul diriginte 
	V.4.3. Comisiile din unitatea de învățământ: 
	Capitolul VI. Structura, organizarea și responsabilitățile personalului didactic auxiliar și nedidactic 
	VI.1.Compartimentul secretariat 
	VI.2. Compartimentul financiar 
	VI.3. Compartimentul administrativ 

	VI.4. Biblioteca 
	Drepturi de asociere şi de exprimare  
	VII.4. Recompense și sancțiuni ale beneficiarilor primari ai educației 

	Anularea sancţiunii  
	Sancţiuni privind nefrecventarea orelor de curs  
	Pagube patrimoniale  
	Contestarea  
	VII.4.3. Consiliul elevilor 

	Capitolul VIII. Partenerii educaționali 
	VIII.1. Drepturile părinților, tutorilor sau susținătorilor legali 
	VIII.2. Îndatoririle părinților, tutorilor sau susținătorilor legali 
	VIII.3. Adunarea generală a părinților 
	VIII.4. Comitetul de părinți 
	VIII.5. Consiliul reprezentativ al părinților 
	VIII.6. Contractul educațional 
	Contract educațional 
	Procedura generală de intervenție la nivelul unității de învățământ în situații de violență 
	Procedura generală de intervenție la nivelul unității de învățământ în situații de violentă ce necesită intervenția poliției/jandarmeriei/ poliției locale/ambulanței 
	 
	Anexa nr. 4 la Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale ”Mihail Sadoveanu” 
	Nomenclatorul actelor de violență 


