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REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 
AL ȘCOLII  GIMNAZIALE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” 

AN ŞCOLAR 2016-2017 
 
 

CAPITOLUL I 
 
DISPOZIȚII GENERALE 
 
Art. 1. Regulamentul cuprinde norme privind organizarea şi funcţionarea şcolii în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale 
(Legea nr 1/2011) şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar – 5115/2014, 
Statutul personalului didactic, Contractul colectiv de muncă și Statutul elevului. 
Art. 2. Respectarea regulamentului este obligatorie pentru toate cadrele didactice, personalul didactic auxiliar, personalul 
nedidactic, elevi şi părinţi/reprezentanţi legali ai acestora. 
Art. 3. Regulamentul este dezbătut în Consiliul Profesoral şi este supus spre aprobare Consiliului de Administraţie. 
Art. 4. Se reglementează: programul cursurilor zilnice, programul serviciului pe şcoală, modul de organizare şi funcţionare al 
spaţiului interior şi al căilor de acces, organizarea şi funcţionarea comisiilor pe probleme, organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor extraşcolare, comportamentul şi ţinuta elevilor şi întregului personal al şcolii. 
Art. 5 Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ poate fi revizuit anual, în termen de cel mult 30 de 
zile de la începutul fiecărui an şcolar. Propunerile pentru revizuirea regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de 
învăţământ se depun în scris şi se înregistrează la secretariatul unităţii, de către organismele care au avizat/aprobat 
regulamentul în vigoare şi vor fi supuse procedurilor de avizare şi aprobare prevăzute în prezentul Regulament.  
 
CAPITOLUL II 
 
PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE AL ŞCOLII 
 
Art. 6. Programul cursurilor zilnice pentru elevi se desfăşoară în intervalul orar 8.00-19.00 astfel:  -     Schimbul I – clasele 
pregătitoare 8:00 – 14:15 

  – clasele I – IV între orele 8:00 – 13:00; 
- Schimbul II – clasele V – VIII între orele 13:00 – 19:00. 

Ambele schimburi funcționează în locația str. Roșia Montană, nr. 41, sector 6, București. 
Art. 7. Programul directorului se desfăşoară în două schimburi, între orele 7:30 – 15:00 și 12.30 – 19.00, iar programul de 
audiențe se stabilește anual și este afișat. 
Art. 8. Programul cadrelor didactice se desfăşoară în intervalul 8:00 – 19:00, în funcţie de orar şi excepţional mai târziu, în 
cazul unor activităţi extraşcolare, şedinţe cu părinţii şi consilii profesorale. 
Art. 9. Programul compartimentului secretariat se desfăşoară în intervalul 8.00 – 19.00, cu posibilităţi de modificare în 
funcţie de nevoile şcolii sau ale părinţilor. Programul compartimentului administrativ se desfăşoară în intervalul 6.00 – 22.00, 
cu posibilitatea modificării în funcţie de nevoile şcolii şi locaţie. 
Art. 10. Programul bibliotecii şcolii se desfăşoară în intervalul 8.00 – 19.00 astfel: luni, joi, vineri: 8.00 – 16.00; marți, 
miercuri: 11.00 – 19.00. 
Art. 11. Programul cabinetului de consiliere elevi se desfăşoară în funcție de programul stabilit de consilierul şcolar, afișat la 
Avizierul școlii. 
 
CAPITOLUL III   
 
FORMAȚIUNILE  DE STUDIU 
 
Art. 12. (1) In unitățile de învățământ, formațiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu și se constituie, la 
propunerea directorului, prin hotărâre a Consiliului de  Administrație, conform prevederilor legale. 
(2) Efectivele formațiunilor de studiu în învățământul preuniversitar se constituie conform prevederilor legale. 
(3) In situații excepționale, pe baza unei justificări corespunzătoare, unitățile de învățământ pot organiza formațiuni de 
studiu sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului școlar. In 
această situație, consiliul de administrație are posibilitatea de a consulta și consiliul clasei, în vederea luării deciziei. 
Art. 13 (1) La inscrierea in învățământul gimnazial, liceal si profesional, se asigură, de regulă, continuitatea studiului limbilor 
moderne, ținând cont de oferta educațională a unității de învățământ. 
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(2) Conducerea unității de învățământ va alcătui, de regulă, formațiunile de studiu astfel încât elevii din aceeași clasă să studieze 
aceleași limbi străine. 
(3) In unitățile de învățământ în care alcătuirea formațiunilor de studiu nu se poate face cu respectarea condițiilor menționate la alin. (2), 
conducerile unităților de învățământ vor asigura în orar o plajă care să permită cuplarea mai multor clase la studiul limbilor 
moderne. 

(4) In situații bine specificate, la solicitarea scrisă a părinților și a elevilor, directorul poate efectua modificări în studierea limbilor 
moderne, prin inversarea ordinii de studiere a celor două limbi sau chiar prin schimbarea lor. 

(5) In cazurile menționate la alin. (4), conducerea unității de învățământ este obligată să asigure un program de sprijin al elevilor 
care nu au studiat limba modernă respectivă sau nu se află la același nivel de studiu cu restul elevilor din clasă/grupă. 

 
CAPITOLUL IV 
 
SECURITATEA INSTITUŢIEI ŞI SERVICIUL PE ŞCOALĂ 
 
Art. 14. Securitatea şcolii este asigurată pe următoarele căi: 
- de către profesorii de serviciu și angajatul firmei de pază în intervalul 7.00 – 20.00;  
 
- de către personalul administrativ de întreţinere în intervalul 20.00 – 7.00;  
- sâmbăta și duminica de către portari.  
Art. 15. Accesul în şcoală al elevilor, al întregului personal al şcolii, al părinţilor şi al altor persoane, se face prin intrările 
elevilor aflate sub supravegherea profesorilor de serviciu şi a personalului de pază şi intrarea cadrelor didactice. 
Art. 16. Elevii care intră în şcoală dupa ora 8.00, fiind in intarziere, sunt consemnati în caietul de acces aflat în sarcina pazei 
si a elevilor de serviciu – post fix, pe baza carnetului de elev. Se vor consemna numele, prenumele, clasa si ora la care elevul 
a ajuns la scoala.  
Parintii, alti membrii ai familie si alte persoane pot intra in incinta scolii numai pe baza de programare prealabila, daca se 
regasesc pe lista aflata la organele de paza, sau daca au fost chemati la scoala de catre conducerea scolii/diriginte/prof. 
invatamant primar, in baza cartii de identitate valide. La intrare, se vor consemna in caietul de acces numele si prenumele, 
seria si nr. actului de identitate, calitatea, locatia unde doreste sa mearga. 
Circulatia persoanelor straine neinsotite in incinta scolii este strict interzisa. Persoanele care au primit accesul in incinta 
trebuie sa astepte la poarta sa fie preluate fie de catre cadrul didactic care le-a chemat/la care merg, fie de catre elevul de 
serviciu sau un angajat al personalului scolii care ii va insoti pana in locatia dorita (si declarata in caietul de acces) si din acea 
locatie pana la iesirea din scoala. 
Orice cadru didactic are dreptul sa legitimeze persoanele straine care circula neinsotite in incinta scolii. Intrarea acestora se 
face numai pe ușa de la secretariat. 
Art. 17. (1) Serviciul pe şcoală are caracter obligatoriu pentru toate cadrele didactice care sunt desemnate să îndeplinească 
această responsabilitate. În timpul orelor există profesori de serviciu conform graficului. 
(2) Supravegherea elevilor la intrarea şi ieşirea din şcoală va fi asigurată de către profesorul de serviciu/învăţătorul de serviciu 
de la parter, conform graficului de serviciu zilnic pe şcoală şi de către angajaţii de pază; 
Art. 18. Supravegherea elevilor în timpul pauzelor este asigurată de către profesorii de serviciu de pe fiecare palier, conform 
graficului profesorilor de serviciu pe şcoală; 
Art. 19. Securitatea zilnică a cataloagelor va fi asigurată prin colaborarea secretariatului şcolii cu profesorii coordonatori, 
cadrele didactice de serviciu, elevii de serviciu şi personalul administrativ. 
Art. 20. Supravegherea circulaţiei elevilor pe casa scărilor va fi asigurată de profesorii de serviciu conform graficului 
profesorilor de serviciu pe şcoală 
 
CAPITOLUL V 
 
DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE COPIILOR 
 
Art. 21  (1) Orice copil, indiferent de sex, rasă, naționalitate, poate fi înscris la Școala Gimnazială ,,Constantin Brâncuși”, la 
nivelul de învățământ conform vârstei și respectând criteriile de înscriere, și participă la activitățile organizate de aceasta, 
având calitatea de școlar;  
(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 in spaţii care respectă normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de 
protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învățământ;  
(5) Deptul de a fi consultaţi şi de a-şi exprima opţiunea pentru disciplinele din curriculumul la decizia şcolii, aflate în oferta 
educaţională a unităţii de învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu 
nevoile comunităţii locale/partenerilor economici; 
(6) 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 preuniversitar se va asigura că niciun elev nu este 
supus discriminării sau hărţuirii pe criterii de rasă, etnie, limbă, religie, sex, convingeri, dizabilităţi, naţionalitate, cetăţenie, 
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vârstă, orientare sexuală, stare civilă, cazier, tip de familie, situaţie socio-economică, probleme medicale, capacitate 
intelectuală sau alte criterii cu potenţial discriminatoriu; 
(7) Dreptul de a beneficia de manuale şcolare gratuite pentru elevii din învăţământul de stat şi din învăţământul obligatoriu 
particular acreditat/autorizat, atât pentru învăţământul în limba română, cât şi pentru cel în limbile minorităţilor naţionale, 
conform legii;  
(8) 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; 
(9) 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;  
(10) Dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă; 
(11) Dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia şcolii, în vederea obţinerii de trasee flexibile de învăţare.  
(12) 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;  
(13) Dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a unităţii de învăţământ, inclusiv acces la biblioteci, săli 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. Unităţile de învăţământ vor asigura în limita 
resurselor disponibile, accesul gratuit la materiale necesare realizării sarcinilor şcolare ale elevilor, în timpul programului de 
funcţionare.  
(14) 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, limbajului trivial, alte manifestări ce încalcă normele de moralitate; 
(15) Dreptul de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile şcolare şi extraşcolare, în limita 
resurselor disponibile; 
(16) 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; 
(17) Dreptul de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul unităţii de învăţământ. 
(18) 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; 
(19) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, pot beneficia de suport educaţional prin cadre 
didactice de sprijin şi itinerante, conform legislaţiei în vigoare; 
(20) 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; 
(21) Dreptul de a participa la şedinţele Consiliului Elevilor, în condiţiile prevăzute de prezentul statut;   
(22) Dreptul de a fi ales şi de a alege reprezentanţi, fără nicio limitare sau influenţare din partea personalului didactic sau 
administrativ; 
(23) Dreptul de a publica reviste, ziare, broşuri şi alte materiale informative, precum şi de a le distribui elevilor din unitatea de 
învăţământ preuniversitar, fără obligaţia unităţii de învăţământ de a publica materialele. Este interzisă publicarea şi 
distribuirea de materiale care aduc atingere securităţii naţionale, ordinii publice, drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 
constituie atacuri xenofobe, denigratoare sau discriminatorii. 
(24) 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; 
(25) Dreptul la premii, burse, şi alte asemenea stimulente materiale elevilor cu performanţe şcolare înalte, precum şi celor cu 
rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive, asigurate de către stat. 
(26) Dreptul de a beneficia în mod gratuit de acte şi de documente de studii, în condiţiile legii. Unităţile de învăţământ vor 
emite documentele solicitate, conform legii; 
(27) 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;  
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 preuniversitar;  
(28) Performanţa elevilor la concursuri, olimpiadele pe discipline, la olimpiadele inter/transdisciplinare, la olimpiadele de 
creaţie tehnico-ştiinţifică şi artistică şi la olimpiadele sportive se recompensează financiar, în conformitate cu prevederile 
stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;  
(29) La sfârşitul anului şcolar, elevii pot fi premiaţi pentru activitatea desfăşurată, cu diplome sau medalii, iar acordarea 
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premiilor se face la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul 
primar, a profesorului diriginte, a consiliului clasei, a directorului şcolii sau a Consiliului Şcolar al Elevilor. 
(30) Elevii din învăţământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal 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 conform reglementărilor interne ale unităţii de învăţământ;  
b) s-au distins la una sau la mai multe discipline/module de studiu;  
c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate la nivel local, 
judeţean/al municipiului Bucureşti, 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. 
Art. 22 Comportamentul şi vestimentaţia elevilor 
(1) Elevii sunt obligaţi să aibă un comportament civilizat şi o ţinută decentă în spaţiul şcolii. 
(2) Elevii sunt obligaţi să poarte la şcoală uniforma formata din vesta scolii, bluza uni, de culoare alba, fusta sau pantaloni de 

culoare inchisa (bleu, negru, bleumarin) 
(3) Se interzice elevilor purtarea unei ţinute indecente la şcoală, precum: pantaloni decupaţi, pantaloni scurţi, rochii şi fuste 

scurte, bluze scurte, decoltate sau decupate, tricouri sau maiouri indecente, haine cu inscripţii ori înscrisuri de orice fel;  
(4)  

(5) Se interzice elevilor purtarea părului excesiv de lung pentru băieţi, a părului vopsit ori modelat anormal (gel, ţepi, creasta 
etc.);  

(6) Se interzice vopsirea unghiilor si orice fel de machiaj. 
(7) Este interzisă purtarea cerceilor de către băieţi ori a cerceilor excesiv de mari de către fete;  
(8) Se interzice purtarea la şcoală a podoabelor scumpe sau excesiv de mari, precum: lanţuri, mărgele, brăţări metalice, inele 

sau a inelelor şi pandantivelor înfipte în buze, nas; 
(9) Se interzice purtarea de către elevi a tatuajelor de orice fel.  

Art. 23  La intrarea şi ieşirea din şcoală, elevii trebuie să respecte următoarele reguli: 
a) să evite aglomerarea la intrarea sau ieşirea pe intrarea elevilor; 

b) să folosească căile de acces marcate de indicatoare şi prevăzute în prezentul Regulament;  
c) să se deplaseze în ordine şi fără să alerge;  
d) să acorde prioritate colegilor din clasele mai mici;  
e) să acorde prioritate cadrelor didactice şi tuturor persoanelor mai în vârstă;  
f) să nu blocheze uşile şi căile de acces;  
g) să nu se împingă sau să-şi pună piedică;  

Art. 24.  
În incinta şcolii elevii trebuie să respecte următoarele reguli: 
° Să păstreze curăţenia pe holuri, în clase, scări şi alte spaţii ale şcolii;  
° Să se deplaseze în ordine şi fără să alerge pe holuri şi pe casa scărilor;  
° Să nu se împingă sau să-şi pună piedică în clase, pe holuri şi în alte spaţii ale şcolii;  
° Să respecte regulamentul specific laboratoarelor şi sălii de sport;  
° Să nu distrugă documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliu 
educațional etc.; 
° Să nu deterioreze 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.); 
° Să nu aducă și să nu difuzeze în unitatea de învățământ materiale care, prin conținutul lor, atentează la independența, 
suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența și intoleranța; 
° Să nu organizeze și să nu participe la acțiuni de protest, care afectează desfășurarea activității de învățământ sau care 
afectează participarea la programul școlar; 
° Sa fie prezenti in sala de clasa in momentul in care incepe ora de curs;  
° Să acorde prioritate colegilor mai mici în spaţiul uşilor interioare, pe scări şi pe holuri;  
° Să acorde prioritate cadrelor didactice în spaţiul uşilor interioare, pe scări şi pe holuri; Să nu folosească balustradele de 
pe casa scărilor drept tobogan;  
° Să nu alerge prin clase;  
° Să nu se urce pe bănci;  
° Să nu se urce pe pervazul ferestrei sau să se aplece în afară;  
° Să nu umble la instalaţia electrică;  
° Să manifeste respect faţă de cadrele didactice şi faţă de întregul personal al şcolii;  
° Să manifeste respect faţă de părinţi şi alte persoane care au acces în spaţiul şcolii;  
° Să manifeste respect faţă de ceilalţi colegi;  
° Să nu manifeste atitudini şi gesturi necuviincioase precum: înjurii, scuipat, semne obscene, cuvinte jignitoare, etc.  
° Să nu manifeste atitudini violente şi comportament agresiv;  
° Să nu deterioreze bunurile şcolii;  
° Să folosească în mod civilizat toaletele;  
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° Băieţii să nu intre în toaleta fetelor, iar fetele să nu intre în toaleta băieţilor;  
° Este interzis folosirea telefoanelor mobile pentru fotografii și înregistrări. Acestea se închid la inceputul orelor de curs şi 
se deschid la terminarea cursurilor; prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul 
orelor de curs, doar cu acordul cadrului didactic, în situații de urgență sau dacă utilizarea lor poate contribui la optimizarea 
procesului instructiv-educativ; 
° Sa participe la activitatile organizate cu ocazia zilei scolii; 
° Comportamentul elevilor va fi întotdeauna corect, atât în relaţiile cu ceilalţi elevi, personalul şcolii şi restul cetăţenilor. 
În cadrul tuturor activităţilor legate de şcoală, aici fiind incluse şi deplasarea zilnică spre şi dinspre şcoală, se aşteaptă din 
partea elevilor un comportament corespunzător, conştientizând faptul că acest comportament este legat de numele şcolii.  
° Insultarea şi/sau hărţuirea persoanelor sunt interzise în şcoală.  
° Elevii trebuie să cunoască şi să respecte regulile şi consecinţele acestora în privinţa absenţelor, întârzierilor şi 
exmatriculărilor.  
° Elevii poartă răspunderea pentru bunurile lor pe parcursul întregii zile şcolare. 
° Elevii au obligația să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice pentru consemnarea notelor, 

precum și părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, pentru informare în legătură cu situația lor școlară. 
° Atunci cand se efectuează serviciul pe școală, trebuie să îndeplinească toate obligațiile ce îi revin. Numai elevii claselor 

V-VIII participă la serviciul pe școală. 
Art. 25. În privinţa introducerii de către elevi a anumitor obiecte în şcoală, prezentul regulament precizează: 
• Este interzisă introducerea băuturilor alcoolice în şcoală;  
• Este interzisă introducerea ţigărilor, chibritelor şi brichetelor în şcoală;  
• Este interzisă introducerea cuţitelor şi a altor obiecte contondente;  
• Este interzisă introducerea în şcoală a materialelor pornografice;  
• Este interzisă introducerea în şcoală a miniplayer-elor şi căştilor pentru ascultat muzică; 
• Se interzice introducerea în şcoală a medicamentelor şi altor substanţe, decât cele pentru uz personal şi prescrise de 
medic;  
• Se interzice introducerea în şcoală a oricaror dispozitive cu camera video sau cameră foto;  
• Este interzisă introducerea în şcoală a materialelor de propagandă politică şi religioasă;  
• Se interzice introducerea în şcoală a animalelor de orice fel, în alte scopuri decât cele didactice;  
• Fotografiile și materialele auxiliare se difuzează în școală, numai cu acordul scris al părinților și al conducerii școlii;  
• Se interzice introducerea şi folosirea în şcoală a spray-urilor paralizante sau cu alte efecte;  
• Este interzisă introducerea în şcoală a unor sume mari de bani şi obiecte de valoare;  
• Este interzisă introducerea în şcoală a obiectelor şi substanţelor inflamabile, a petardelor, pocnitorilor şi altor obiecte 
pirotehnice;  
Art. 26. Nerespectarea regulilor privind comportamentul elevilor în şcoală, cât şi a celor legate de vestimentaţie, atrage după 
sine următoarele sancţiuni, prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar, 
aplicate în funcţie de gravitatea faptei şi de numărul abaterilor:  
Sancţionarea elevilor  
Art.27 (1) Elevii din sistemul de învăţământ de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat, care săvârşesc fapte prin care 
se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora 
conform prevederilor prezentului statut.  
(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, Bani de liceu, a bursei profesionale;  
d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;  
e) preavizul de exmatriculare;  
f) exmatriculare. 
 (5) Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. 
Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz.  
(6) Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în orice context.  
(7) Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare.  
(8) Sancţiunile prevăzute la punctul 4, lit. d-f, nu se pot aplica în învăţământul primar.  
(9) Sancţiunile prevăzute la punctul 4, lit. e-f, nu se pot aplica în învăţământul obligatoriu. Sancţiuni  
Art. 28 (1) Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective.  
(2) Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare, ori a normelor de 
comportament acceptate. Aceasta trebuie insoţită de consilierea acestuia, 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.  
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Art. 29 (1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru învăţământul primar sau 
profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea.  
(2) Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut faptele susceptibile de 
sancţiune, spre validare. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese -verbale al consiliului clasei şi într-un raport care 
va fi prezentat consiliului profesoral de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul 
diriginte, la sfârşitul semestrului.  
(3) Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/ tutorelui/susţinătorului legal, pentru elevii 
minori, personal sau, în situaţia în care acest lucru nu este posibil, prin poştă, cu confirmare de primire.  
(4) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.  (5) Sancţiunea poate fi însoţită de 
scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în învăţământul primar.  
Art. 30 (1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea consiliului clasei, aprobată 
prin hotărârea consiliului profesoral.  
(2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în învăţământul primar, 
aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.  
Art. 31 (1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se consemnează într-un document care 
se înmânează de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte/director, sub semnătură, 
părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului minor şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.  
(2) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol.  
(3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.  
Art. 32 (1) Preavizul de exmatriculare se întocmeşte de către profesorul diriginte, pentru elevii care absentează nejustificat 20 
de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar, se 
semnează de către acesta şi de director. Acesta se înmânează elevului şi, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului 
legal.  
(2) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se menţionează în raportul consiliului 
clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar.  
(3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.  
Art. 33 (1) Exmatricularea constă în eliminarea elevului din unitatea de învăţământ preuniversitar în care acesta a fost înscris, 
până la sfârşitul anului şcolar.  
(2) Exmatricularea poate fi:  
a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu;  
b) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ;  
c) exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de timp;  
(3) Elevii exmatriculaţi din unităţile de învăţământ - liceal şi postliceal - din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate 
naţională, pentru motive imputabile, se pot transfera, în anul şcolar următor, într-o altă unitate de învăţământ, cu respectarea 
prevederilor prezentului act normativ, a regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
şi a regulamentelor specifice.  
Art. 34 (1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul şcolar următor în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de 
studiu, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri grave, prevăzute de 
prezentul act normativ sau de Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ, sau apreciate ca atare de 
către consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.  
(2) Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 
30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe un an şcolar.  
(3) Dacă abaterea constă în absenţe nemotivate, sancţiunea exmatriculării se poate aplica numai dacă, anterior, a fost aplicată 
sancţiunea preavizului de exmatriculare.  
(4) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de 
evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.  
(5) Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris elevului şi sub semnătură, părintelui, tutorelui 
sau susţinătorului legal.  
(6) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.  
Art. 35 (1) Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplică elevilor din ciclul superior al 
liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral.  
(2) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.  
(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de 
evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.  
(4) Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris elevului şi sub semnătură, părintelui, tutorelui 
sau susţinătorului legal. 
 Art. 36 (1) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere pentru o perioadă de 3-5 ani, se aplică 
elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de 
către consiliul profesoral.  
(2) Sancţiunea se aplică prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, prin care se stabileşte şi durata 
pentru care se aplică această sancţiune. în acest sens, directorul unităţii de învăţământ transmite Ministerului Educaţiei 
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice propunerea motivată a consiliului profesoral privind aplicarea acestei sancţiuni, împreună cu 
documente sau orice alte probe din care să rezulte abaterile deosebit de grave săvârşite de elevul propus spre sancţionare.  
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(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei şi în registrul 
matricol. Sancţiunea se comunică de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în scris elevului şi sub 
semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.  
Anularea sancţiunii  
Art. 37 (1) După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul se reîntruneşte. Dacă elevul căruia 
i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolul 16, alin. (4), lit. a-e) 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  
Art. 38 (1) Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor 
de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină sau modul, va fi scăzută nota la 
purtare cu câte un punct. 13  
(2) Elevii care au media la purtare mai mica decât 9 în anul şcolar anterior, nu pot fi admişi în unităţile de învăţământ cu 
profil militar, confesional şi pedagogic.  
Pagube patrimoniale  
Art. 39  (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 sau 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  
Art. 40 (1) Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevăzute la art. 16 se adresează, de către elev sau, după caz, de 
către părintele/tutorele/susţinătoml legal al elevului, Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, în 
termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii.  
(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii de învăţământ. 
Hotărârea Consiliului de Administraţie nu este definitivă şi poate fi atacată ulterior la instanţa de contencios administrativ din 
circumscripţia unităţii de învăţământ, conform legii.  
(3) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ poate fi contestată, în scris, la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării 
Ştiinţifice în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea sancţiunii. 
 

REPREZENTAREA ELEVILOR  
Moduri de asociere în vederea reprezentării  
Art. 41 În vederea reprezentării drepturilor şi intereselor elevilor, aceştia se pot asocia în:  
a) consiliul elevilor;  
b) asociaţiile reprezentative ale elevilor;  
Moduri de reprezentare  
Art. 42 Interesele şi drepturile elevilor sunt reprezentate şi apărate prin:  
a) participarea reprezentanţilor elevilor în organismele, foruri, consilii, comisii şi alte organisme şi structuri asociative care au 
impact asupra sistemului educaţional; 
 b) participarea reprezentanţilor elevilor aleşi în organismele administrative şi forurile decizionale sau consultative din cadrul 
unităţii de învăţământ liceal şi profesional;  
c) participarea reprezentantului elevilor în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ, conform legii;  
d) depunerea de memorandumuri, petiţii, plângeri, solicitări sau altele asemenea, după caz;  
e) transmiterea de comunicate de presă, luări publice de poziţie şi alte forme de comunicare publică;  
f) alte modalităţi de exprimare a doleanţelor, drepturilor şi poziţiei reprezentaţilor elevilor, inclusiv organizarea de acţiuni de 
protest, cu respectarea normelor legale în vigoare.  
Elevii reprezentanţi  
Art. 43 Se consideră reprezentanţi ai elevilor următorii:  
a) preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Şcolar al Elevilor;  
b) reprezentanţii elevilor în Birourile Executive ale Consiliului Judeţean al Elevilor/Consiliul Naţional al Elevilor şi în 
structurile de conducere ale asociaţiilor reprezentative ale elevilor legal constituite, ce au prevăzut în Statut scopul 
reprezentării elevilor;  
c) reprezentantul elevilor în Consiliul de Administraţie;  
d) reprezentanţii elevilor în comisiile unităţii de învăţământ, inspectoratelor şcolare, autorităţilor locale sau centrale.  
Alegerea sau desemnarea reprezentanţilor  
Art. 44 (1) Reprezentanţii elevilor din organismele administrative sau din forurile decizionale sau consultative ale unităţii de 
învăţământ liceal sau profesional sunt aleşi, la începutul fiecărui an şcolar, de către elevii unităţii de învăţământ liceal, 
profesional sau postliceal.  
(2) Fiecare elev are dreptul de a alege şi de a fi ales ca reprezentant al elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar. Este 
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interzisă limitarea sau restrângerea dreptului de a alege sau de a fi ales, indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, 
statut socioeconomic, convingeri sociale sau politice, sex, orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, boală, apartenenţă la un grup 
defavorizat, medie generală, medie la purtare, situaţie şcolară precum şi orice alt criteriu discriminatoriu.  
(3) Cadrelor didactice sau personalului administrativ din unitatea de învăţământ preuniversitar le este interzis să influenţeze 
procedurile de alegere a elevilor reprezentanţi, indiferent de nivelul de reprezentare. Influenţarea alegerilor se 15 sancţionează 
conform prevederilor art. 280 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
(4) Modul concret de desfăşurare a alegerilor pentru elevii reprezentanţi se stabileşte de aceştia printr-un regulament adoptat 
de către Consiliul Naţional al Elevilor.  
Relaţia dintre elevii reprezentanţi şi structurile asociative reprezentative  
Art. 44 (1) Asociaţiile reprezentative ale elevilor constituite la nivel de unitate de învăţământ, fie direct, fie prin sucursale sau 
filiale au dreptul să monitorizeze procesul electoral de desemnare a reprezentanţilor elevilor.  
(2) Elevii reprezentanţi au dreptul să constituie sau să facă parte din asociaţii reprezentative.  
Drepturile elevilor reprezentanţi  
Art. 45 Elevii reprezentanţi au următoarele drepturi:  
a) de a avea acces la activităţile desfăşurate de către organismele în cadrul cărora este reprezentant şi informaţiile ce vizează 
activitatea acestora, în condiţiile legii;  
b) de a folosi baza materială a unităţii de învăţământ, în conformitate cu îndatoririle ce îi revin din calitatea de reprezentant; 
c) de a li se reprograma evaluările periodice, dacă acestea s-au suprapus peste activităţile aferente calităţii de elev 
reprezentant;  
d) de a i se motiva absenţele în baza unor documente justificative, care atestă prezenţa elevului reprezentant la activităţile 
derulate prin prisma calităţii şi care sunt semnate de preşedintele/directorul comisiei/structurii la care elevul reprezentant a 
participat. îndatoririle elevilor reprezentanţi  
Art. 46 Elevii reprezentanţi au următoarele îndatoriri:  
a) de a respecta prevederile cuprinse în prezentul statut;  
b) de a reprezenta interesele elevilor, fără a fi influenţaţi de factori politici;  
c) de a reprezenta interesele tuturor elevilor, indiferent de naţionalitate, sex, religie, convingeri politice, orientare sexuală şi 
alte criterii discriminatorii;  
d) de a informa elevii cu privire la activităţile întreprinse şi deciziile luate şi de a asigura diseminarea informaţiilor în timp 
util;  
e) de a participa la activităţile care decurg din poziţia pe care o deţin, conform prevederilor legale;  
f) de a răspunde oricărui elev pe care îl reprezintă atunci când îi este semnalată o problemă care ţine de atribuţiile ce îi revin 
din calitatea de elev reprezentat;  
g) de a păstra periodic dialogul cu elevii pe care îi reprezintă prin publicarea datelor de contact pe site-ul unităţii de 
învăţământ sau pe diverse panouri de afişaj din unitatea de învăţământ;  
h) de a fi informaţi periodic referitor la subiectele relevante care sunt în dezbatere, publicarea deciziilor care privesc elevii, 
precum şi alte informaţii de interes.  
Reprezentarea elevilor în Consiliul Şcolar al Elevilor  
Art. 47 (1) Fiecare clasa îşi va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an, la începutul primului semestru. Votul 
este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului lor. Profesorii nu au drept de vot şi nici nu le este 
permisă influenţarea deciziei elevilor.  
(2) în fiecare unitate de învăţământ de stat, particular şi confesional se constituie consiliul şcolar al elevilor, format din 
reprezentanţii elevilor din fiecare clasă.  
Mod de organizare  
Art. 48 (1) Consiliul Şcolar al Elevilor este structură consultativă şi reprezintă interesele elevilor din învăţământul 
preuniversitar, la nivelul unităţii de învăţământ.  
(2) Prin Consiliul Şcolar al Elevilor, elevii îşi exprimă opinia în legătură cu problemele care îi afectează în mod direct. 
(3) Consiliul Şcolar al Elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, adaptat la specificul şi nevoile şcolii, elaborat 
pe baza unui regulament-cadru stabilit de Consiliul Naţional al Elevilor.  
(4) Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ desemnează un cadru didactic care va asigura o comunicare eficientă între 
corpul profesoral şi consiliul elevilor. Acesta nu se va implica în luarea deciziilor Consiliului Şcolar al Elevilor.  
(5) Conducerea unităţii de învăţământ sprijină activitatea Consiliului Şcolar al Elevilor, prin punerea la dispoziţie a logisticii 
necesare desfăşurării activităţii acestuia şi a unui spaţiu pentru întrunirea Biroului Executiv şi a Adunării Generale a 
respectivului Consiliu Şcolar al Elevilor. Fondurile aferente desfăşurării activităţilor specifice se asigură din finanţarea 
suplimentară, fără a afecta derularea activităţilor educaţionale.  
Atribuţiile Consiliului Şcolar al Elevilor  
Art. 49 Consiliul elevilor are următoarele atribuţii:  
a) reprezintă interesele elevilor şi transmite Consiliului de Administraţie, directorului/directorului adjunct şi consiliului 
profesoral punctul de vedere al elevilor referitor la problemele de interes pentru aceştia;  
b) apără drepturile elevilor la nivelul unităţii de învăţământ şi sesizează încălcarea lor;  
c) se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, informând conducerea unităţii de învăţământ despre 
acestea şi propunând soluţii;  
d) sprijină comunicarea între elevi şi cadre didactice;  
e) dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaborează proiecte;  
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f) poate iniţia activităţi extraşcolare, evenimente culturale, concursuri, excursii etc;  
g) poate organiza acţiuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale/ provenind din medii dezavantajate, pe 
probleme de mediu şi altele asemenea;  
h) poate sprijini proiectele şi programele educative în care este implicată unitatea de învăţământ preuniversitar;  
i) propune modalităţi pentru a motiva elevii să se implice în activităţi extraşcolare;  
j) dezbate proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;  
k) organizează alegeri pentru funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar, la termen sau în cazul în care posturile sunt 
vacante; 
 l) desemnează un membru observator pentru Consiliul de Administraţie, conform legii;  
m) organizează alegerile pentru elevul reprezentant cu drept de vot în Consiliul de Administraţie;  
n) deleagă reprezentanţi, prin decizia preşedintelui Consiliului Şcolar al Elevilor, în Comisia de Evaluare şi Asigurare a 
Calităţii, Comisia de Prevenire şi Combatere a Violenţei şi orice altă comisie din care reprezentanţii elevilor fac parte, 
conform legii; 
o) Consiliul Şcolar al Elevilor va completa o secţiune din raportul activităţilor educative extraşcolare la nivelul unităţii de 
învăţământ, în care va preciza opinia elevilor faţă de activităţile educative extraşcolare realizate.  
Adunarea Generală a Consiliului Şcolar al Elevilor  
Art. 50 (1) Forul decizional al Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar este Adunarea 
Generală.  
(2) Adunarea Generală a Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar este formată din 
reprezentanţii claselor şi se întruneşte cel puţin o dată pe lună.  
(3) Consiliul elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar are următoarea structură:  
a) Preşedinte;  
b) Vicepreşedinte/vicepreşedinţi, în funcţie de numărul de elevi din şcoală;  
c) Secretar;  
d) Membri: reprezentanţii claselor.  
(4) Preşedintele, vicepreşedintele/vicepreşedinţii şi secretarul formează Biroul Executiv.  
Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor  
Art. 51 (1) Elevii din unitatea de învăţământ preuniversitar aleg prin vot universal, secret şi liber exprimat Biroul Executiv al 
Consiliului Şcolar al Elevilor.  
(2) Pentru unităţile de învăţământ care au doar clase din învăţământul primar si gimnazial, Biroul Executiv este ales dintre 
elevii claselor a Vil-a - a VUI-a.  
(3) Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor participă, cu statut de observator, la şedinţele Consiliului de Administraţie al 
unităţii de învăţământ, la care se discută aspecte privind elevii, la invitaţia scrisă a directorului unităţii de învăţământ. în 
funcţie de tematica anunţată, preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor poate desemna alt reprezentant al elevilor ca 
participant la anumite şedinţe ale Consiliului de Administraţie.  
(4) Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor, elev din învăţământul profesional, liceal sau postliceal, activează în Comisia de 
Evaluare şi Asigurare a Calităţii.  
(5) Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar are următoarele atribuţii:  
a) colaborează cu responsabilii departamentelor Consiliului Şcolar al Elevilor;  
b) conduce întrunirile Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ;  
c) este purtătorul de cuvânt al Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar;  
d) asigură desfăşurarea discuţiilor într~un spirit de corectitudine, precum şi respectarea ordinii şi a libertăţii de exprimare;  
e) propune excluderea unui membru, în cadrul Biroului Executiv şi a Adunării Generale, dacă acesta nu îşi respectă atribuţiile 
sau nu respectă regulamentul de funcţionare al consiliului;  
(6) Mandatul preşedintelui Consiliului Şcolar al Elevilor este de 2 ani. După un an de mandat, preşedintele îşi prezintă 
raportul de activitate în cadrul Adunării Generale. Dacă raportul de activitate este respins cu votul majorităţii absolute, 
preşedintele este demis din funcţie.  
Vicepreşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor  
 Art. 52 (1) Vicepreşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar are următoarele atribuţii:  
a) monitorizează activitatea departamentelor;  
b) preia atribuţiile şi responsabilităţile preşedintelui în absenţa acestuia, prin delegaţie;  
c) elaborează programul de activităţi al consiliului;  
(2) Mandatul vicepreşedintelui Consiliului Şcolar al Elevilor este de 2 ani. După un an de mandat, vicepreşedintele îşi 
prezintă raportul de activitate în cadrul Adunării Generale. Dacă raportul de activitate este respins cu votul majorităţii 
absolute, vicepreşedintele este demis din funcţie.  
(3) în unităţile de învăţământ, cu predare în limba română, în care există şi clase/secţii cu predare în limbile minorităţilor 
naţionale sau în unităţile de învăţământ în limbile minorităţilor naţionale, în care funcţionează şi clase/secţii cu predare în 
limba română, în Consiliul Şcolar al Elevilor este cooptat, în funcţia de vicepreşedinte, un reprezentant al claselor cu predare 
în limba minorităţilor naţionale, respectiv al claselor cu predare în limba română, după caz.  
Secretarul Consiliului Şcolar al Elevilor  
Art. 53 (1) Secretarul Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar are următoarele atribuţii:  
a) întocmeşte procesul-verbal al întrunirilor Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar;  
b) notează toate propunerile avansate de Consiliului Şcolar al Elevilor.  
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(2) Mandatul secretarului Consiliului elevilor este de 2 ani. După un an de mandat, secretarul îşi prezintă raportul de activitate 
în cadrul Adunării Generale. Dacă raportul de activitate este respins cu votul majorităţii absolute, secretarul este demis din 
funcţie. 
Întrunirile Consiliului Şcolar al Elevilor  
Art. 54 Întrunirile Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar se vor desfăşura de câte ori este 
cazul, fiind prezidate de preşedinte.  
Membrii Consiliului Şcolar al Elevilor  
Art. 55 (1) Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar are în componenţă departamentele 
prevăzute în propriul regulament.  
(2) Membrii trebuie să respecte regulile adoptate de către Consiliul Şcolar al Elevilor şi să asigure aplicarea hotărârilor luate 
în rândul elevilor. Prezenţa membrilor la activităţile Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar 
este obligatorie. Membrii Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar care înregistrează trei 
absenţe nemotivate consecutive vor fi înlocuiţi din aceste funcţii.  
(3) Membrii Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar au datoria de a prezenta Consiliului de 
Administraţie, respectiv consiliului profesoral, problemele specifice procesului instructiv - educativ cu care se confruntă 
colectivele de elevi.  
(4) Tematica discuţiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului instructiv - educativ, îmbunătăţirea condiţiilor 
de studiu ale elevilor şi organizarea unor activităţi cu caracter extraşcolar de larg interes pentru elevi, activităţi care sunt, ca 
desfăşurare, de competenţa unităţii de învăţământ.  
(5) Fiecare membru al Consiliului Şcolar al Elevilor are dreptul de a vota sau de a se abţine de la vot. Votul poate fi secret sau 
deschis. 
 
CAPITOLUL VI   
 
CONDUCEREA ȘCOLII 
 
Art. 56. Autoritatea conducerii şcolii 

Conducerea şcolii este autorizată în orice moment să controleze respectarea prevederilor referitoare la interdicţii. 
Controalele se vor realiza de cel puţin 2 persoane numite de către conducerea şcolii și, dacă este posibil, se vor realiza în 
prezența elevului în cauză. 
Aceasta poate: 

a)  solicita elevilor să prezinte obiectele introduse în școală, iar atunci când există suspiciuni întemeiate, poate recurge la 
percheziţie;  

b) controla obiectele aduse de elevi pentru a constata dacă există obiecte interzise;  
c)  controla obiectele aduse de elevi pentru a constata dacă există obiecte interzise, pe baze non-selective, iar acolo unde există 

să controleze dulăpioarele puse la dispoziţia elevilor în ceea ce priveşte prezenta obiectelor interzise. 
e) să decidă asupra măsurilor disciplinare care trebuie luate împotriva elevului în cauză;  
f) să ia măsurile corespunzătoare şi decizia finală în cazul calamităţilor/incidentelor pentru care nu există prevederi în 

regulamentul şcolar.  
Art. 57. Măsuri 

a) Dacă siguranţa personalului ori a elevilor devine o problemă, conducerea şcolii va transmite această informaţie poliţiei, 
părinţilor /tutorilor şi inspectoratului.  

b) Şcoala va întocmi periodic rapoarte către poliţie referitoar la faptele sancţionabile şi va oferi şi datele personale ale 
persoanelor implicate. De asemenea, se va raporta la cine şi ce fel de obiecte şi/sau bunuri au fost identificate, precum şi 
modul în care şcoala a obţinut posesie asupra acestor bunuri.  

c) În cazul posesiunii de arme, droguri, alcool, artificii interzise, şcoala va acţiona conform legilor în vigoare, va informa poliţia 
si, în funcţie de circumstanţe, va întocmi un raport adresat poliţiei. Şcoala informează părinţii/tutorii elevilor în cazul în care 
aceştia au încălcat regulamentul şcolar. Şcoală asigură gestionarea cazurilor în care există încălcări ale regulamentului intern.  
 
CAPITOLUL VII 
 
Art. 58. Drepturile și obligațiile părinților: 
• părinții au dreptul să fie informați permanent cu date privind evoluția copilului;  
• au dreptul de a participa săptămânal la consultațiile cu părinții și lunar la ședințele cu părinții pe clasă, în funcție de 
programările afișate la avizier sau a anunț urilor prealabile ale  
cadrelor didactice. 
• părinţii au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea de învăţământ, în vederea realizării obiectivelor 
educaţionale;  
• de pagubele materiale produse de copii în unitatea școlară răspund părinții care au obligația să acopere daunele prin 
plata obiectului respectiv ; in cazul in care parintele nu poate momentan sau refuza sa plateasca, banii vor fi achitati de catre 
asociatia de parinti pe clasa, aceasta urmand sa primeasca/recupereze banii de la parintele respectiv ulterior;  
• comitetele de părinţi ale grupelor/claselor se aleg în fiecare an în prima sedință cu părinții, în primele 30 zile de la 
începerea cursurilor anului şcolar; 
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(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 grupă/clasă/ pentru evitării degradării stării de sănătate a celorlalți elevi/preșcolari 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 învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaște 
evoluția copilului/elevului. Prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului legal va fi consemnată în caietul 
învățătorului/institutorului/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. 

Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbala etc., a copiilor/elevilor și a personalului unității de 
învățământ.Respectarea prevederilor prezentului Regulament de organizare și funcționare al unității de învățământ este 
obligatorie pentru părinții, tutorii sau susținătorii legali ai copiilor/elevilor. 

Capitolul VIII 
Art. 59 Adunarea generală a părinților pe clasă 
(1)  Adunarea generală a părinților este constituită din toți părinții, tutorii sau susținătorii legali ai copiilor/ elevilor de la 
grupă/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 copiilor/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 educatorul-puericultor/educatoare/ învățător/ institutor/profesorul 
pentru învățământul preșcolar/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 copiilor/elevilor din grupa/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. 

Art 60. Comitetul de părinți pe clasă 
(1)În unitățile de învățământ, la nivelul fiecărei grupe/clase, se înființează și funcționează comitetul de părinți. 
(2)Comitetul de părinți se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea generală a părinților, convocată 
de educatoare/învățător/institutor/profesorul pentru învățământul preșcolar sau 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 
preșcolar/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.  

Art. 61 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) sprijină educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământ primar/ profesorul diriginte în organizarea 
și desfășurarea de proiecte, programe și activități educative extrașcolare; 
c) sprijină învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământ primar/ profesorul diriginte în derularea programelor de 
prevenire și combatere a absenteismului în mediul școlar; 
d) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuții financiare sau materiale, susțin programe de modernizare a 
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activității educative și a bazei materiale din clasă și din școală; 
e) sprijină conducerea unității de învățământ și educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământ 
preșcolar/primar/ profesorul diriginte și se implică activ în întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a 
grupei/clasei și a unității de învățământ; 
f) sprijină unitatea de învățământ și educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământ preșcolar/primar/ 
profesorul diriginte în activitatea de consiliere și de orientare socio-profesională; 
g) se implică activ în asigurarea securității copiilor/elevilor pe durata orelor de curs, precum și în cadrul activităților 
educative, extrașcolare și extracurriculare; 
h) prezintă, semestrial, adunării generale a părinților, justificarea utilizării fondurilor, dacă acestea există. 

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

Art. 62 Asociația de Părinți 
La nivelul unității de învățământ funcționează Asociația de Părinți. 

 Asociația Părinților din unitatea de învățământ, este compusă din toți părinții elevilor. 
(1)Asociația de părinți își desemnează un comitet director format din 6 membri și directorul școlii, ale căror atribuții se 
stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între aceștia și se consemnează în procesul-verbal al ședinței. 
(2)Președintele face parte din Comitetul Director al Asociației de părinți pe școală și este ales prin vot direct de Adunarea 
Generală. 
Art. 63 Adunarea Generală a Asociației de părinți pe școală este constituită din președintele comitetului de părinți ai claselor 
și este organ de conducere al Asociației. 

Aceasta este condusă de Președintele Asociației, care este ales de Adunarea Generală pe o perioadă de 1 an. 
Adunarea Generală se întrunește semestrial sau de câte ori este nevoie la solicitarea președintelui sau a Comitetului 

Director al Asociației, sau la inițiativa a 1/3 din membri. 
Organul de conducere operativă este Comitetul Director, care este ales de Adunarea Generală și este format din 6 

membri plus directorul școlii. 
Acesta se întâlnește lunar sau de câte ori este nevoie și este condus de președintele Asociației. 

Art. 64 
(1) Asociația de părinți a unității de învățământ poate atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuții, donații, 
sponsorizări etc., din partea unor persoane 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. 
(2) Asociația de părinți colaborează cu structurile asociative ale părinților la nivel local, județean, regional și național. 
 
 
CAPITOLUL IX 
 
UTILIZAREA COMPUTERULUI/INTERNETULUI 
 

Art. 65  
a) Computerele puse la dispoziţia elevilor în şcoală trebuie să fie utilizate în mod corespunzător. Alături de utilizarea 

corespunzătoare a computerelor, acesta fiind în inventarul şcolii (hardware), se aplică şi prevederea ca software-ul pus 
la dispoziţia elevilor să fie utilizat cu aceeaşi atenţie.  

b) Acţiunile elevilor cu intenţia de a prejudicia ori de a distruge bunurile puse la dispoziţie de şcoală, ori de a şterge datele 
din programe, ori de a modifica setările standard sunt strict interzise.  

c) Se vor lua măsuri împotriva elevilor care nu respectă această prevedere. Costurile pentru recuperarea 
programului/costurile salariale vor fi suportate de către respectivul elev ori, după caz, de către părinţii/tutorii acestuia.  

d) Nu este permisă utilizarea numelui şcolii, ori a unei prescurtări a numelui şcolii, ori a unei indicaţii cu referire la acesta 
ca nume de domeniu al unui website care să implice o referinţa clară în privinţa şcolii.  

e) Şcoala va apela la mijloace juridice pentru a pune capăt abuzului şi utilizării ilegale a numelui şcolii. Şcoala poate 
stabili măsuri interne împotriva elevilor care nu respectă  
această prevedere. 

f) Şcoala va lua măsuri împotriva celor care vor folosi cuvinte ori imagini pe computerele şcolii, ori pe internet pentru a 
jigni angajaţii şcolii ori pentru a aduce daune imaginii acestora.  



 

13 

 

g) Elevii pot utiliza gratuit computerele şcolii menţionate în cele de mai sus pentru culegerea de informaţii de pe internet.  
h) Nu este permisă utilizarea accesului la internet de pe computerele şcolii pentru alte scopuri decât culegerea de informaţii 

judicioase necesare studiilor.  
 
CAPITOLUL X 
 
ÎNREGISTRAREA INCIDENTELOR 
 
Art. 66.  
° Vor fi înregistrate toate incidentele care se produc în şcoală ori în vecinătatea acesteia. Sunt definite drept incidente: 
toate comportamentele care pot avea urmări juridice penale, aşa cum prevede codul penal, conform ROFUIP in vigoare; 
 

° Pentru fiecare incident se vor menţiona măsurile corespunzătoare, precum şi sancţiunile. Aceste măsuri şi sancţiuni 
sunt înregistrate în procedurile scolii.  
° În cazul unor incidente, aşa cum sunt menţionate mai sus, se va realiza şi o raportare, iar informaţii despre elev şi 
incident vor fi transmise şi schimbate între poliţie, jandarmerie şi, eventual, şcolile implicate.  
° Incidentele din timpul orelor sunt consemnate în fișa de observație lipită pe coperta fiecărui catalog. 
Art. 67. Intimităţi indezirabile 

° Elevii nu se vor atinge unii pe ceilalţi în mod nejustificat, ci se vor comporta în conformitate cu normele 
comportamentale uzuale.  

 

° Atunci când un elev se simte ameninţat ori hărţuit datorită unei limitări a intimităţii sale (din partea colegilor ori a 
personalului, ori a altor persoane din şcoală), pe care elevul o consideră indezirabilă, acesta se poate adresa 
dirigintelui, psihologului şcolar ori unei alte persoane de încredere din şcoală.  

° Reglementarea plângerilor este în responsabilitatea conducerii şcolii şi a inspectoratului şcolar.  
Art. 68. Activităţi şcolare 
° Este vorba despre activităţile şcolare (de exemplu concursuri sportive, sărbători şcolare etc.) dacă activitatea este în 
responsabilitatea şcolii şi în conformitate cu regulile şcolii.  
° În privinţa activităţilor care sunt organizate de şcoală, ori care sunt în responsabilitatea şcolii, părinţii/tutorii vor fi 
întotdeauna informaţi de către şcoală (prin intermediul site-ului internet al şcolii, prin anunţ direct sau la avizierul şcolii).  
° Invitarea persoanelor din afara şcolii la aceste activităţi va fi permisă pentru fiecare dintre activităţile şcolare de către 
conducerea şcolii.  
° În timpul activităţilor şcolare sunt valabile regulile standard de comportament impuse de regulament.  
° Armele şi deţinerea de droguri, ca şi consumul acestora, sunt pe cale de consecinţă interzise în permanenţă. 
Consumul şi deţinerea de alcool sunt interzise elevilor.  
Art. 69. Accesul vizitatorilor 
° Şcoala permite accesul numai personalului şi elevilor şcolii.  
° Toate persoanele care nu sunt înregistrate ca aparţinând de şcoală, trebuie să se legitimeze la poartă. Accesul este 
permis doar celor care si-au facut programare si se regasesc in lista aflata la poarta sau au fost chemati de urgent la scoala de 
catre conducere/prof. diriginte/prof. inv. primar. 
° Conducerea şcolii poate interzice accesul în şcoală celor care incalca prezentele prevederi.  
° Dacă siguranţa şcolii este periclitată, ceea ce urmează să fie apreciat de conducerea şcolii, atunci conducerea şcolii 
poate interzice accesul în interiorul şcolii pentru persoanele respective.  
° Se respectă Reglementarea accesului persoanelor străine în incinta şcolii, Anexa 2 a prezentului Regulament. 
Art. 70. Lipsa de la ore, absenţele şi întârziatul la ore 
° Personalul, elevii şi părinţii/tutorii vor fi informaţi despre diversele reglementari în privinţa lipsei de la ore, 
absenţelor şi întârzierilor.  
° Elevii sunt obligaţi să urmeze cursurile conform orarului care a fost stabilit pentru ei, cu excepţia cazului în care au 
fost prevăzute alte reglementari de către şcoală.  
° Elevii care trebuie să părăsească şcoala din motive urgente trebuie să anunţe acest lucru dirigintelui/conducerii şcolii. 
În cazul unor dezastre în interiorul şcolii (incendii, evacuări), conducerea şcolii trebuie să ştie în mod clar cine a fost şi cine 
nu a fost prezent în clădire.  
° Pentru respectarea protocolului de absenţe, şcoala va înregistra toate absenţele în fiecare zi. După această 
înregistrare, şcoala va lua legătura direct cu părinţii/tutorii, iar după trei zile de absenţe care nu au fost anunţate, şcoala va 
raporta acest lucru la poliţistul de proximitate care răspunde de şcoală.  
° Un elev care nu poate oferi motive rezonabile pentru întârziere, renunţă la dreptul de a participa la oră. 
° Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt: adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar, de 
medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care 
elevul a fost internat, care trebuie avizate mai intai de catre cabinetul medical al scolii,sau cererea scrisă a părintelui, tutorului 
sau susţinătorului legal al elevului, adresată directorului unitatii de invatamant, care trebuie inregistrate la secretariatul unităţii 
de învăţământ. Numărul absenţelor care pot fi motivate, fără documente medicale, doar pe baza cererilor părinţilor, tutorilor 
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sau susţinătorilor legali, nu poate depăşi un cuantum de 3 zile pe semestru. 
° Elevul trebuie să fie pregătit pe toată durata zilei de şcoală (de la ora 8.00 până la ora 19.00) pentru susţinerea de 
teste, măsuri de îmbunătăţire a activităţii sale etc. Activităţile secundare şi alte activităţi non-şcolare nu pot fi considerate ca 
motive pentru excepţie de la aceste reguli.  
° Nu sunt permise elevilor vacanţe în alte perioade decât cele stabilite ca perioade de vacanţă. Pentru excepţii: vezi 
Legea Educaţiei Naţionale.  
Art. 71. Elevii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară și se disting prin comportament exemplar 
pot primi următoarele recompense: 
a) evidențiere în fața colegilor clasei; 
b) evidențiere, de către director, în fața colegilor de școală sau în fața consiliului profesoral; 
c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, în care se menționează faptele deosebite pentru care elevul este 

evidențiat; 
d) burse de merit, de studiu, și de performanță pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de 

stat; 
e) alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unității de învățământ, ori de agenți economici sau de 

sponsori; 
f) premii, diplome, medalii; 
g) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din țară și din străinătate; 
h) premiul de onoare al unității de învățământ. 
(1)  La sfârșitul anului școlar, beneficiarii primari ai educației pot fi premiați prin acordarea de diplome pentru activitatea 
desfășurată și/sau rezultatele obținute. 
(2)  Acordarea premiilor se face la nivelul unității de învățământ, la propunerea învățătorului/profesorului pentru 
învățământul primar, a profesorului diriginte, a consiliului clasei sau a directorului școlii. 
(3)  Diplomele se pot acorda: 
a) pentru rezultate deosebite la învățătură, sau pe discipline/module de studiu, potrivit consiliului profesoral al unității; 
numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat; elevii care primesc diplome pe discipline/module de studiu 
sunt selectați numai dintre aceia care au obținut media 10 anuală sau calificativul „Foarte bine” la disciplina/modulul 
respectivă/respectiv; 
b) pentru alte tipuri de performanțe: pentru purtare, pentru o relaționare corespunzătoare cu colegii, pentru alte tipuri de 
activități sau preocupări care merită să fie apreciate. 
(4)  Elevii din învățământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal pot obține premii dacă: 
a) au obținut primele trei medii generale pe clasă și acestea nu au valori mai mici de 9.00; pentru următoarele trei medii se 

pot acorda mențiuni; 
b) s-au distins la una sau la mai multe discipline/module de studiu; 
c) au obținut performanțe la concursuri, festivaluri, expoziții și la alte activități extrașcolare desfășurate la nivel local, 

județean/al municipiului București, național sau internațional; 
d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ținută morală și civică; 
e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvență pe parcursul anului școlar. 
(5)  Pot fi acordate premii și pentru alte situații prevăzute in anexele Regulamentului de organizare și funcționare al unității 
de învățământ. 
(6)  Se acordă diploma de excelență a școlii și premiul ”Bogdan Enache” în valoare de 100 de euro, absolventului școlii cu 
media cea mai mare și cele mai bune rezultatela olimpiadele școlare și 3 diplome de onoare următorilor trei elevi. 

Unitatea de învățământ poate stimula activitățile de performanță înaltă ale copiilor/elevilor la nivel local, național și 
internațional, prin alocarea, atat elevilor performanti, cat si profesorilor care i-au pregatit, a unor premii, burse, din partea 
consiliului reprezentativ al părinților, a agenților economici, a fundațiilor științifice și culturale, a comunității locale etc. 

CAPITOLUL XI 
 
DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DIRECTORULUI 

 
Art.72 (1) Directorul exercită conducerea executivă a unității de învăță mânt, în conformitate cu atribuțiile conferite de lege, 

cu hotarârile Consiliului de administrație al unității de învățământ, precum și cu alte reglementă ri legale. 
(2) Directorul este subordonat inspectoratului școlar, reprezentat prin inspectorul școlar general. Fișa postului și fișa de 
evaluare ale directorului sunt elaborate de inspectoratul scolar, în baza reperelor stabilite și comunicate în teritoriu de către 
Ministerul Educației și Cercetării.  
 
(3) Directorul reprezintă unitatea de înățământ în relațiile cu terț e persoane fizice și juridice, în limitele competențelor 
prevăzute de lege.  
(4) Directorul trebuie să manifeste loialitate față de unitatea de învățământ, credibilitate și responsabilitate în deciziile sale, 
încredere în capacitățile angajaților, să încurajeze și să susțină colegii, în vederea motivării pentru formare  
continuă și pentru crearea în unitate a unui climat optim desfățurării procesului de învățământ. 
(5) Directorul unității de învățământ cu personalitate juridică, în care funcționează compartiment financiar-contabil prin care 
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se realizează evidența contabilă sintetică și analitică, precum și executia bugetară, coordonează direct acest compartiment. 
Personalul compartimentului financiar-contabil este subordonat directorului și își desfășoară activitatea conform atribuțiilor 
stabilite de acesta, prin fișa postului. 
(6) Directorul are drept de îndrumare și control asupra activității întregului personal salariat al unității de învățământ; el 
colaborează cu personalul cabinetului medical . 
(7) Vizitarea unității de învățământ și asistența la orele de curs sau la activități școlare/extrașcolare, efectuate de către 
persoane din afara unității de învăță mânt, se fac numai cu aprobarea directorului, cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare. Fac excepție de la această prevedere reprezentanții instituțiilor cu drept de control asupra unităților de învăță mânt. 
Art.73. (1) Directorul este președintele consiliului profesoral și al Consiliului de Administrație, în fața cărora prezintă 
rapoarte semestriale și anuale. 
(2) În cazul în care hotărârile acestor organisme încalcă prevederile legale, directorul are dreptul să interzică aplicarea lor și 
este obligat să informeze, în acest sens, în termen de 3 zile, inspectorul școlar general. 
Art.74. În realizarea funcției de conducere, directorul are următoarele atribuții: 
 a) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare a școlii, prin care se stabilește politica educațională a acesteia; 
b) lansează proiecte de parteneriat cu unități de învăță mânt similare din Uniunea Europeană sau din alte zone;  
c) emite decizii și note de serviciu care vizează realizarea obiectivelor politicii educaționale și de dezvoltare instituțională;  
d) în baza propunerilor primite, numește seful comisiilor metodice, comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității, ai 
comisiilor și colectivelor pe domenii și solicită avizul consiliului profesoral cu privire la programele de activitate ale acestora;  
e) poate propune consiliului profesoral, spre aprobare, cadre didactice care să facă parte din Consiliul de Administrație și 
solicită Consiliului reprezentativ al părinților și, după caz, Consiliului local, desemnarea reprezentanților lor în consiliul de 
administrație al unității de învăță mânt; 
f) stabilește, prin fișa postului, atribuțiile comisiilor metodice, ai colectivelor pe domenii, precum și responsabilitățile 
membrilor consiliului de administratie;  
g) vizează fișele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii și contractului colectiv de muncă;  
h) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control și evaluare a tuturor activităților care 
se desfășoară în unitatea de învățământ. Instrumentele respective se aprobă în Consiliul de Administrație al unității de 
învățământ, cu avizul consultativ al sindicatelor reprezentate la nivelul unității școlare; 
i) controlează calitatea procesului instructiv-educativ. În cursul unui an școlar, directorul efectuează săptămânal 3-4 asistențe 
la orele de curs, astfel încât fiecare cadru didactic să fie asistat cel puțin o dată pe semestru;  
 
i) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic, didactic-auxiliar și nedidactic; Directorul face 

parte din Comitetul Director al Asociației de Părinți. 
Art.75. Directorul, în calitate de angajator, are următoarele atribuții: 
a) încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat și aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic, 
didactic auxiliar și nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform codului muncii și contractului colectiv de 
muncă aplicabil;  
b) aprobă concediu fără plată și zilele libere plătite, conform prevederilor legale și ale contractului colectiv de muncă 
aplicabil, pentru întreg personalul, în condițiile asigurării suplinirii activității acestora;  
c) consemnează zilnic, în condica de prezență, absențele și întârzierile personalului didactic, precum și ale personalului 
didactic auxiliar și nedidactic, de la programul de lucru;  
d) numeste și eliberează din funcție personalul didactic auxiliar și nedidactic, conform legislației în vigoare;  
Art.76. Directorul unității de învăță mânt, în calitate de evaluator, are următoarele atribuții: 
a) informează inspectoratul școlar cu privire la rezultatele de excepție ale personalului didactic, pe care îl propune pentru 
conferirea distincțiilor și premiilor, conform prevederilor Legii nr. 128/1997, privind statutul personalului didactic, cu 
modificarile și completă rile ulterioare.  
b) apreciază personalul didactic de predare la inspecțiile pentru obținerea gradelor didactice, precum și pentru acordarea 
salariului de merit și a gradațiilor de merit. 
Art.77. Directorul unității de învăță mânt, în calitate de ordonator de credite, răspunde de:  
a) elaborarea proiectului de buget propriu;  
b) urmărirea modului de încasare a veniturilor;  
c) necesitatea, oportunitatea și legalitatea angajării și utiliză rii creditelor bugetare, în limita și cu destinația aprobate prin 
bugetul propriu;  
d) integritatea și buna funcționare a bunurilor aflate în administrare;  
e) organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a bilanțurilor contabile și a conturilor de execuție 
bugetară.  
Art.78. Directorul unității de învățământ îndeplinește și următoarele atribuț ii:  
a) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea și modernizarea bazei materiale și sportive a unității de 
învățământ, coordonează activitatea de la cantină;  
b) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;  
c) răspunde de corectitudinea încadrării personalului și de întocmirea, la termen,  a statelor lunare de plată a drepturilor 
salariale; 
d) supune, spre aprobare, consiliului reprezentativ al părinților o listă de priorități care vizează conservarea patrimoniului, 
completarea și modernizarea bazei materiale și sportive, reparașii, îmbogățirea fondului de carte al bibliotecii, stimularea 
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elevilor capabili de performanțe școlare, precum și a celor cu situație materială precară, din fondurile gestionate de consiliul 
reprezentativ al părinților; 
e) răspunde de 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;  
f) aplică sancțiuni pentru abaterile disciplinare săvârșite de personalul uniății de învățământ,     în limita prevederilor legale 
în vigoare;  
 
CAPITOLUL XII 
 
PERSONALUL DIDACTIC 
  
Art. 79  Personalul didactic are drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare și de contractele colective de muncă 
aplicabile.  

 
Art. 80  Cadrele didactice din ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” au următoarele drepturi: 
1. Durata normală a timpului de muncă este, în medie, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, realizate prin săptămâna de lucru de 5 
zile. 
2. Cadrele didactice beneficiază de un concediu de odihnă de 62 de zile lucrătoare, pe perioada vacanțelor școlare.Perioada  
de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare salariat se stabilește de către Consiliul de administrație al unității, 
împreună cu reprezentantul organizației sindicale. 
3. Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învătământului pe bază de contract de cercetare 
ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu plătit, o singură dată, cu aprobarea Consiliului de Administratie al şcolii. 
4.Pentru rezolvarea unor situații personale, cadrele didactice au dreptul la concedii fără plată, a căror durată însumată nu 
poate depăși 30 de zile lucrătoare pe an calendaristic, fără a fi afectată vechimea în învățământ. 
5. Cadrele didactice care urmează, completează, își finalizează studiile, precum și cei care se prezintă la concursul pentru 
ocuparea unui post sau a unei funcții în învățământ au dreptul la concedii fără plată pentru pregătirea examenelor sau a 
concursului, a căror durată însumată nu poate depăși 90 de zile lucrătoare pe an calendaristic, fără a fi afectată vechimea în 
învățământ. 
6. Beneficiază de gradație de merit acordată prin concurs, potrivit metodologiei şi criteriilor elaborate de Ministerul Educatiei 
Naționale. 
7. Lansează proiecte şi participă la desfăşurarea lor. 
8. Dreptul la initiativă profesională, care constă în: 
- conceperea activitătii profesionale şi realizarea obiectivelor educationale ale disciplinelor de  
învătământ, prin metodologii care respectă principiile psihopedagogice; 
- utilizarea bazei materiale şi a resurselor învătământului, în scopul realizării obligațiilor profesionale; 
- punerea în practică a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învătământ; 
- organizarea cu elevii a unor activităti extracurriculare cu scop educativ sau de cercetare ştiintifică; 
- înființarea în şcoală a unor laboratoare, ateliere, cabinete, cluburi, cercuri, cenacluri, formatii artistice şi sportive, publicatii, 
conform legislatiei în vigoare; 
-participarea la viata şcolară, în toate compartimentele care vizează organizarea şi desfăşurarea procesului de învătământ, 
conform deontologiei profesionale şi, după caz, a Contractului colectiv de muncă. 
9. Înregistrarea prin orice procedee a activitătii didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o conduce. Multiplicarea, 
sub orice formă, a înregistrării activitătii didactice de către elevi sau de către alte persoane este permisă numai cu acordul 
cadrului didactic respectiv; 
10. Personalul didactic are dreptul să participe la viata socială şi publică, în beneficiul public şi în interesul învătământului şi 
al societătii româneşti; 
11. Personalul didactic are dreptul să facă parte din asociatii şi organizatii sindicale, profesionale şi culturale, nationale şi 
internationale, legal constituite, în conformitate cu prevederile legii; 
12. Personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spatiul şcolar şi poate întreprinde actiuni în nume propriu în 
afara acestui spatiu, dacă acestea nu afectează prestigiul învătământului şi al şcolii, precum şi demnitatea profesiei de 
educator; 
13. Personalul didactic poate beneficia, din fonduri extrabugetare sau din sponsorizări, de acoperirea integrală sau partială a 
cheltuielilor de deplasare şi de participare la manifestări  
ştiintifice, cu aprobarea Consiliului de administratie al şcolii. 
14. Personalul beneficiaza in mod gratuit de asistenta medicala in cabinetele medicale si psihologice scolare. Unitatea are 
obligația sa asigure accesul salariaților la serviciul medical de medicina  muncii, prin incheierea de contracte cu cabinete 
specializate de medicina muncii in termen de 60 de zile de la aprobarea bugetului. 
Art. 81 Cadrele didactice din ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” au următoarele obligații: 
15. Personalul didactic este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, astfel încât să acumuleze, la fiecare 
interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învătământ, minimium 90 de 
credite profesionale transferabile; 
16. Este interzis cadrelor didactice să desfăşoare activităti incompatibile cu demnitatea functiei didactice, cum sunt: 
-prestarea de către cadrul didactic a oricărei activităti comerciale în incinta şcolii sau în zona  
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limitrofă; 
17. Cadrele didactice trebuie să vină la timp la orele de curs sau la serviciul pe şcoală, iar la intrarea la ore să aibă întotdeauna 
catalogul clasei asupra lor pentru consemnarea absențelor elevilor. Întârzierile repetate la orele de curs ale cadrelor didactice 
sunt considerate abateri de la acest regulament şi se sanctionează conform legislatiei în vigoare. 
18. Cadrele didactice sunt obligate să comunice elevilor notele acordate şi să le consemneze în carnetul de elev; 
19. Este interzis cadrelor didactice să conditioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestatiei didactice la clasă de obtinerea 
oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părintii/tutorii acestora; astfel de practici, dovedite, se sanctionează conform 
legislatiei în vigoare; 
20. Cadrele didactice sunt obligate să verifice la fiecare oră ținuta elevilor, iar în lipsa uniformei se vor lua masurile necesare. 
21. Cadrele didactice sunt obligate să semneze zilnic condica de prezentă, indicându-se subiectul lectiei respective conform 
planificării calendaristice şi orarului; sunt interzise orice fel de consemnări/modificări în condica de prezentă, cu exceptia 
celor efectuate de către director. 
22. Cadrele didactice trebuie să prezinte conducerii şcolii și în maximum 15 zile de la începerea anului şcolar planificările 
calendaristice pentru materia pe care o predau şi pentru orele de dirigentie, avizate de responsabilul comisiei metodice. 
23. Cadrele didactice sunt obligate să anunte conducerea şcolii în cazul absentei de la cursuri din motive medicale sau alte 
situații speciale, pentru a se lua măsuri de suplinire a orelor. 
24.Cadrele didactice sunt obligate să se îmbrace decent, să aibă o tinută morală demnă, să-şi respecte toti partenerii 
educationali, să folosească serviciile institutiei numai în scopuri educationale. 
25. Cadrele didactice trebuie să-şi acorde respect reciproc şi sprijin colegilor şi personalului şcolii în îndeplinirea obligatiilor 
profesionale. 
26.Cadrele didactice nu trebuie să angajeze discutii cu elevii, cu părintii sau cu alte persoane referitoare la competenta 
profesională a altor cadre didactice; 
27. Niciun cadru didactic nu are voie să se substituie dirigintelui/învătătorului clasei şi să motiveze absente, să comunice note, 
să comenteze situatii din catalog; toate aceste situatii se vor limita la rubrica disciplinei pe care o predă. 
28. La ultima oră de curs a clasei cadrul didactic părăseşte ultimul sala și conduce elevii până la ieșirea din școală. 
29. Cadrele didactice sunt obligate să participe la şedintele cu părintii atunci când sunt solicitate de profesorii diriginti, de 
învătători sau de conducerea şcolii. 
30. Cadrele didactice sunt obligate să participe la şedintele Consiliului Profesoral şi ale Consilului Clasei, altfel se consideră 
abatere disciplinară. Din motive obiective lipsa de la aceste ședințe se va face doar cu acordul conducerii școlii. 
31. Fiecare cadru didactic trebuie să dețină un portofoliu personal. 
32. Serviciul pe şcoală este obligatoriu pentru toate cadrele didactice (exceptie fac liderii de sindicat din unitate) şi reprezintă 
un indicator important în evaluarea activitătii, refuzul exercitării serviciului pe şcoală se consideră abatere disciplinară. 
Art.83 Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, personalul de conducere precum și personalul de îndrumare și de 
control din învătământ, răspund disciplinar potrivit dispozițiilor art.280-282 din Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, completate, după caz, cu prevederile art.247-252 din Codul Muncii. 
Art.84 În functie de gravitatea abaterilor, personalul didactic poate primi următoarele sanctiuni: 
a) observatie scrisă; 
b) avertisment; 
c) diminuarea salariului de bază cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni; 
d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei functii didactice 
superioare sau pentru obtinerea gradelor didactice ori a unei functii de conducere, de îndrumare şi de control; 
e) destituirea din functia de conducere, de îndrumare şi de control din învătământ; 
f)desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 
 
PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ȘI PERSONALUL NEDIDACTIC 
Art.85 Personalul didactic auxiliar și nedidactic îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor prezentului regulament, ale 
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu actele normative subsecvente, ale Legii nr. 53/2003 modificată şi completată prin 
Legea nr. 40/2011 privind Codul Muncii, precum şi ale altor prevederi şi regulamente în vigoare. 
Art. 86 Personalul didactic auxiliar și nedidactic beneficiază de toate drepturile stipulate de legislaţia în vigoare. 
Art.87 1. Activitatea personalului nedidactic este coordonată de administratorul de patrimoniu. 
2.  Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activități decât cele necesare unității. 
3. Administratorul de patrimoniu stabilește sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire, iar în funcție de nevoile unității, 
directorul poate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea acestor sectoare. 
4.  Atribuţiile, sarcinile, competenţele şi responsabilităţile personalului nedidactic  sunt cuprinse în fişa postului. 
5. Programul personalului nedidactic se stabilește de către administratorul de patrimoniu potrivit nevoilor unității și se aprobă 
de către conducerea școlii. 
Art.88 Personalul didactic auxiliar trebuie să aibă o ţinută şi o comportare ireproşabilă în relaţiile cu cadrele didactice, elevii, 
părinţii, personalul nedidactic al școlii, precum şi cu orice persoană din afara instituţiei. 
Art.89 1.Personalul nedidactic este obligat să aibă un comportament civilizat faţă de cadrele didactice, personalul didactic 
auxiliar, elevi, părinţi şi faţă de orice persoană care intră în școală. 
2.  Se interzice personalului nedidactic să utilizeze baza materială a şcolii în alte scopuri decât cele legate de interesele 
institutiei.  
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Art.90  Întreg personalul didactic auxiliar este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor care privesc strict 
instituţia sau personalul instituţiei. 
Art.91 Personalul didactic auxiliar are obligaţia de a semna zilnic condica de prezenţă, consemnând cu exactitate activităţile 
desfăşurate în ziua respectivă. 
Art.92 Evaluarea personalului didactic auxiliar și nedidactic se face la sfârsitul anului calendaristic conform prevederilor 
legale și ale regulamentului intern, în baza fișei postului. 
Art.93 1. Pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic concediul de odihnă se acordă în funcție de vechimea în muncă, 
astfel: 

- Până la 5 ani vechime - 21 de zile lucrătoare 
- Între 5 și 15 ani vechime - 24 de zile lucrătoare 
- Peste 15 ani vechime - 28 de zile lucrătoare 

2. Personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic poate beneficia de un concediu de odihnă suplimentar între 5 și 10 zile 
lucrătoare, potrivit legii. 
Art.94 Personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii 
nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în funcţie de gravitatea şi numărul 
abaterilor, iar acestea pot fi: 
a) Avertisment scris; 
b) Retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce 
nu poate depăşi 60 de zile; 
c) Reducerea salariului de bază cu 5-10%, pe o perioadă de 1-3 luni; 
d) Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 
 
CAPITOUL XIII  COMISIILE METODICE ȘI COMISIILE ARIILOR CURRICULARE 
 
Art. 95 Comisiile metodice și comisiile ariilor curriculare se constituie în conformitate cu art. 35 din Regulamentul de 
organizare şi functionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. La clasele O – IV activitatea este organizată pe comisii 
metodice, iar la clasele V – VIII pe arii curriculare. 
Art.96   Atribuţiile comisiilor metodice şi ale responsabililor de comisii metodice și RAC sunt prevăzute în art. 36 din 
Regulamentul de organizare şi functionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 
 
Art. 97 Alegerea şi numirea responsabililor de comisii metodice și RAC se face prin metoda candidaturii la începutul fiecărui 
an şcolar. În cazul lipsei candidaturilor la unele comisii, directorul şcolii numeşte responsabilii de comisii în urma 
consultărilor cu membrii acelor comisii. 
Art.98 În baza Regulamentului de organizare şi functionare a unităţilor de învatamânt preuniversitar, în anul şcolar 2014-
2015, în Şcoala Gimnazială ,,Constantin Brâncuși” funcţionează 5 comisii metodice și 6 comisii ale ariilor curriculare. 
Art. 99 Activităţile comisiilor metodice și RAC se desfăşoară pe baza programului de activităţi propus de responsabilul 
fiecărei comisii şi aprobat de către directorul şcolii, întrunirea comisiilor se face cel puţin o dată pe lună, iar prezenţa este 
obligatorie. 
Art. 100 Responsabilii comisiilor metodice și RAC din anul precedent, au obligaţia ca în prima săptămână din luna 
septembrie a noului an şcolar să întocmească raportul privind activitatea comisiei respective pentru întreg anul şcolar trecut şi 
să o predea conducerii şcolii. 
Art. 101 Responsabilii comisiilor metodice și RAC din anul precedent, au obligaţia ca în a doua săptămână din luna 
septembrie a noului an şcolar să pregătească toate documentele şi materialele de la dosarul comisiei din anul precedent şi să le 
predea secretarului şcolii în vederea arhivării acestora. 
Art. 102 Absenţa nemotivată de la două activităţi ale comisiei sau ariei curriculare pe parcursul unui an şcolar, se 
sancţionează cu diminuarea calificativului anual. 
 
CAPITOLUL XIV 

ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE COMISIILOR DE LUCRU:  
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
ART. 103 
- Consiliul de administrație este organ de conducere al unității de învățământ. 
- Consiliul de administrație se organizează și funcționează conform Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a 
consiliului de administrație din unitățile de învățământ, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale. 
- Directorul unității de învățământ de stat este președintele consiliului de administrație. Pentru unitățile de învățământ 
particular și confesional, conducerea consiliului de administrație este asigurată de persoana desemnată de fondatori. 
Art. 104 
- La ședințele consiliului de administrație participă de drept, reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de 
sector de activitate învățământ preuniversitar din unitatea de învățământ, cu statut de observatori. 
- Președintele consiliului de administrație are obligația de a convoca reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la 
nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar 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 
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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. 
- 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. 
 

 CONSTITUIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 
Art.105 
Consiliul de administratie este format din 9 membri, dintre acestia 4 sunt cadre didactice; primarul sau un reprezentant al primarului; 2 
reprezentanti ai consiliului local si 2 reprezentanti ai parintilor. Directorul unitatii de invatamant este membru de drept al consiliului de 
administratie din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de invatamant respectiva; Celelalte 3 cadre didactice sunt alese prin vot secret 
de Consiliul Profesoral. Cei doi reprezentanți ai părinților sunt desemnați de Adunarea Generală a Asociației de Părinți (unul este 
Președintele Asociației), iar reprezentantul Consiliului Local și Primărie sunt desemnați. 

-

 -

Art. 106 
(1) La inceputul fiecarui an scolar, dar nu mai tarziu de data inceperii cursurilor, consiliul de administratie in exercitiu 
hotaraste declansarea procedurii de constituire a noului consiliu de administratie.  
(2) In vederea constituirii noului consiliu de administratie, in acord cu prevederile art. 4, directorul unitatii de invatamant 
deruleaza urmatoarea procedura:  
a) solicita, in scris, consiliului local, primarului, respectiv, in cazul invatamantului special, consiliului judetean/Consiliului 
General al Municipiului Bucuresti, presedintelui consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti si 
consiliului reprezentativ al parintilor desemnarea reprezentantilor, in scris, in termen de 10 zile lucratoare de la data 
solicitarii. In cazul unitatilor de invatamant in care exista clase cu invatamant in limba materna, directorul va solicita 
consiliului reprezentativ al parintilor sa desemneze si un reprezentant al parintilor elevilor care invata la clasele cu invatamant 
in limba materna. In mod similar se procedeaza si in unitatile de invatamant cu predare in limbile minoritatilor nationale in 
cadrul carora functioneaza si clase cu predare in limba romana;  
b) convoaca consiliul profesoral al unitatii de invatamant preuniversitar, in vederea alegerii cadrelor didactice care vor face 
parte din consiliul de administratie;  
c) emite decizia de constituire a consiliului de administratie pentru anul scolar in curs, o comunica membrilor si 
observatorilor si o afiseaza, la loc vizibil, la sediul unitatii de invatamant, precum si in toate structurile acesteia.  
(3) La data emiterii de catre director a deciziei de constituire a noului consiliu de administratie se dizolva de drept consiliul de 
administratie care a functionat anterior.  
Art. 107 
(1) Membrii consiliului de administratie sunt alesi sau, dupa caz, desemnati dupa cum urmeza:  
a) reprezentantii personalului didactic de predare si de instruire practica sunt alesi, prin vot secret, de catre consiliul 
profesoral, in ordinea descrescatoare a numarului de voturi obtinute de candidati, din randul cadrelor didactice angajate in 
unitatea de invatamant cu contract individual de munca; hotararea consiliului profesoral se adopta cu majoritatea voturilor 
membrilor acestuia. Minoritatile nationale au dreptul la reprezentare proportionala cu numarul de clase in consiliul de 
administratie, cu respectarea criteriilor de competenta profesionala, potrivit legii. In mod similar se procedeaza si in unitatile 
de invatamant cu predare in limbile minoritatilor nationale in cadrul carora functioneaza si clase cu predare in limba romana;  
b) reprezentantii consiliului local, consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti sunt desemnati de 
acesta;  
c) primatul/primarul de sector sau un reprezentant al acestuia; presedintele consiliului judetean/Consiliului General al 
Municipiului Bucuresti sau un reprezentant al acestuia, pentru unitatile de invatamant special de stat;  
d) reprezentantii parintilor sunt desemnati de catre consiliul reprezentativ al parintilor, dintre membrii acestuia care, la data 
desemnarii, au copii in unitatea de invatamant. Se recomanda ca reprezentantii parintilor in consiliul administratie sa nu fie 
cadre didactice in unitatea de invatamant respectiva si sa nu ocupe o functie de conducere, indrumare si control in 
inspectoratul scolar.  
(2) Aceeasi procedura se aplica si in cazul unitatilor de invatamant special de stat.  
(3) Membrii consiliului de administratie au aceleasi drepturi si obligatii in exercitarea mandatului.  
(4) Calitatea de membru al consiliului de administratie este incompatibila cu:  
a) calitatea de membri in acelasi consiliu de administratie a sotului, sotiei, fiului, fiicei, rudelor si afinilor pana la gradul IV 
inclusiv;  
b) primirea unei sanctiuni disciplinare in ultimii 3 ani;  
c) condamnarea penala.                                     

FUNCȚIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 
 
Art.108 
(1) Pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat, presedintele consiliului de administratie este directorul unitatii de 
invatamant. Pentru unitatile de invatamant preuniversitar particular si confesional conducerea consiliului de administratie este 
asigurata de persoana desemnata de fondatori.  
(2) Prezenta membrilor la sedintele consiliului de administratie este obligatorie.  
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(3) Consiliul de administratie este legal intrunit in sedinta in prezenta a cel putin jumatate plus unu din totalul membrilor 
acestuia.  
(4) Hotararile consiliului de administratie se adopta cu votul a cel putin 2/3 dintre membrii prezenti, cu exceptiile prevazute 
de legislatia in vigoare.  
(5) Hotararile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, raspunderea disciplinara si disponibilizarea 
personalului se iau la nivelul unitatii de invatamant de catre consiliul de administratie, cu votul a 2/3 din totalul membrilor 
consiliului de administratie.  
(6) In situatii exceptionale, in care hotararile consiliului de administratie nu pot fi luate conform alin. (5), la urmatoarea 
sedinta cvorumul de sedinta necesar adoptarii este de jumatate plus unu din membrii consiliului de administratie, iar hotararile 
consiliului de administratie se adopta cu 2/3 din voturile celor prezenti.  
(7) Hotararile privind bugetul si patrimoniul unitatii de invatamant se iau cu majoritatea din totalul membrilor consiliului de 
administratie.  
(8) Hotararile consiliului de administratie care vizeaza personalul din unitate, cum ar fi procedurile pentru ocuparea 
posturilor, restrangerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sanctiuni si altele asemenea, se iau prin vot secret.  
(9) Directorul unitatii de invatamant emite deciziile conform hotararilor consiliului de administratie. Lipsa cvorumului de 
sedinta si/sau cvorumului de vot conduce la nulitatea hotararilor luate in sedinta respectiva.  
(10) Membrii consiliului de adminisratie care se afla in conflict de interese nu participa la vot.  
(11) La sedintele consiliului de administratie participa de drept reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel 
de sector de activitate invatamant preuniversitar din unitatea de invatamant, cu statut de observatori. Presedintele consiliului 
de administratie are obligatia de a convoca reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate 
invatamant preuniversitar din unitatea de invatamant la toate sedintele consiliului de administratie.  
(12) La sedintele consiliului de administratie in care se dezbat problematici privind elevii, presedintele consiliului de 
administratie are obligatia de a convoca reprezentantul elevilor, desemnat de consiliul elevilor. Acesta are statut de 
observator.  
(13) La sedintele consiliului de administratie este invitat obligatoriu si reprezentantul elevilor care invata la clasele cu 
invatamant in limba materna, daca ordinea de zi prevede o problematica a acestui invatamant. In mod similar se procedeaza si 
in unitatile de invatamant cu predare in limbile minoritatilor nationale in cadrul carora functioneaza si clase cu predare in 
limba romana.  
(14) La sedintele consiliului de administratie pot fi invitate si alte persoane, in functie de problematica inscrisa pe ordinea de 
zi. De asemenea, daca unitatea de invatamant are structuri arondate, participa ca invitati si coordonatorii acestora.  
(15) Discutiile, punctele de vedere ale participantilor se consemneaza in procesul-verbal de sedinta si sunt asumate de acestia 
prin semnatura.  
(16) La sfarsitul fiecarei sedinte a consiliului de administratie, membrii consiliului de administratie participanti, observatorii 
si invitatii au obligatia sa semneze procesul-verbal incheiat cu aceasta ocazie.  
Art. 109 
(1) Consiliul de administratie se intruneste lunar in sedinte ordinare, precum si ori de cate ori este necesar in sedinte 
extraordinare, la solicitarea presedintelui consiliului de administratie sau a doua treimi din numarul membrilor consiliului de 
administratie ori a doua treimi din numarul membrilor consiliului profesoral. Consiliul de administratie este convocat si la 
solicitarea a doua treimi din numarul membrilor consiliului elevilor sau doua treimi din numarul membrilor consiliului 
reprezentativ al parintilor.  
(2) Membrii consiliului de administratie, observatorii si invitatii sunt convocati cu cel putin 72 de ore inainte de inceperea 
sedintei ordinare, comunicandu-li-se ordinea de zi si documentele ce urmeaza a fi discutate. In cazul sedintelor extraordinare 
convocarea se face cu cel putin 24 de ore inainte. Procedura de convocare se considera indeplinita daca s-a realizat prin unul 
din urmatoarele mijloace: posta, fax, e-mail sau sub semnatura.  
(3) Daca, dupa 3 convocari consecutive, consiliul de administratie nu se intruneste in sedinta cu respectarea prevederilor art. 
10 alin. (3)-(7), sunt reluate demersurile pentru reconstituirea componentei consiliului de administratie sau, dupa caz, de 
constituire a unui nou consiliu de administratie.  
(4) Directorul unitatii de invatamant emite o noua decizie privind componenta consiliului de administratie.  
(5) In cazul in care, in timpul mandatului, cel putin unul dintre membrii consiliului de administratie isi pierde aceasta calitate, 
se aplica in mod corespunzator prevederile art. 5.  
Art. 110 
(1) Presedintele consiliului de administratie are urmatoarele atributii:  
a) conduce sedintele consiliului de administratie;  
b) semneaza hotararile adoptate si documentele aprobate de catre consiliul de administratie;  
c) intreprinde demersurile necesare pentru inlocuirea membrilor consiliului de administratie;  
d) desemneaza ca secretar al consiliului de administratie o persoana din randul personalului didactic din unitatea de 
invatamant care nu este membru in consiliul de administratie, cu acordul persoanei desemnate;  
e) colaboreaza cu secretarul consiliului de administratie in privinta redactarii documentelor necesare desfasurarii sedintelor, 
convocarii membrilor/observatorilor/invitatilor si comunicarii hotararilor adoptate, in conditiile legii;  
f) verifica la sfarsitul fiecarei sedinte daca toate persoanele participante (membri, observatori, invitati) au semnat procesul- 
verbal de sedinta.  
(2) Responsabilitatile secretarului consiliului de administratie sunt preluate, in absenta acestuia, de catre o alta persoana 
desemnata de presedintele consiliului de administratie.  
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(3) Secretarul consiliului de administratie nu are drept de vot si are urmatoarele atributii:  
a) asigura convocarea, in scris, a membrilor consiliului de administratie, a observatorilor si a invitatilor;  
b) scrie lizibil si inteligibil procesul-verbal al sedintei, in care consemneaza inclusiv punctele de vedere ale observatorilor si 
invitatilor, in registrul unic de procese-verbale al consiliului de administratie;  
c) afiseaza hotararile adoptate de catre consiliul de administratie la sediul unitatii de invatamant, la loc vizibil;  
d) transmite reprezentantilor organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar, 
care au membri in unitatea de invatamant, in copie, procesul-verbal al sedintei, anexele acestuia, dupa caz, si hotararile 
adoptate de consiliul de administratie;  
e) raspunde de arhivarea documentelor rezultate din activitatea consiliului de administratie. 
Art. 111 
(1) Documentele consiliului de administratie sunt:  
a) graficul si ordinea de zi a sedintelor ordinare ale consiliului de administratie;  
b) convocatoarele consiliului de administratie;  
c) registrul de procese-verbale al consiliului de administratie;  
d) dosarul care contine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informari, tabele, liste, solicitari, memorii, sesizari 
etc.);  
e) registrul de evidenta a hotararilor consiliului de administratie;  
f) dosarul hotararilor adoptate, semnate de presedinte, inregistrate in registrul de evidenta a hotararilor consiliului de 
administratie.  
(2) Registrul de procese-verbale al consiliului de administratie si registrul de evidenta a hotararilor consiliului de 
administratie se inregistreaza in unitatea de invatamant pentru a deveni documente oficiale, se leaga si se numeroteaza de 
catre secretarul consiliului de administratie. Pe ultima pagina a registrului, presedintele stampileaza si semneaza pentru 
autentificarea numarului paginilor si a registrului.  
(3) Registrele si dosarul se pastreaza in biroul directorului, intr-un fiset securizat, ale carui chei se gasesc la presedintele 
consiliului de administratie si la secretarul consiliului de administratie.  
Art. 112 
(1) Hotararile consiliului de administratie se redacteaza de catre secretarul acestuia, pe baza procesului- verbal al sedintei, in 
suficiente exemplare, dupa caz, si se semneaza de catre presedinte.  
(2) Hotararile consiliului de administratie se afiseaza la avizier si pe pagina web a unitatii de invatamant.  
(3) Hotararile consiliului de administratie sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice implicate in mod direct 
ori indirect in activitatea unitatii de invatamant.  
(4) Hotararile consiliului de administratie pot fi contestate la instanta de contencios administrativ, cu respectarea procedurii 
prealabile reglementate prin Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.  
 

 ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 
Art.113 
(1) Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:  
a) aproba tematica si graficul sedintelor;  
b) aproba ordinea de zi a sedintelor;  
c) stabileste responsabilitatile membrilor consiliului de administratie si proceduri de lucru;  
d) aproba regulamentul intern si regulamentul de organizare si functionare a unitatii de invatamant cu respectarea prevederilor 
legale;  
e) isi asuma, alaturi de director, raspunderea publica pentru performantele unitatii de invatamant;  
f) particularizeaza, la nivelul unitatii de invatamant, fisa-cadru a postului de director adjunct, elaborata de inspectoratul 
scolar;  
g) particularizeaza, la nivelul unitatii de invatamant, contractul educational tip, aprobat prin ordin al ministrului educatiei 
nationale, in care sunt inscrise drepturile si obligatiile reciproce ale unitatii de invatamant si ale parintilor, in momentul 
inscrierii anteprescolarilor, prescolarilor sau a elevilor;  
h) valideaza statul de personal pentru toate categoriile de personal din unitate, care urmeaza a fi transmis spre aprobare 
inspectoratului scolar la inceputul fiecarui an scolar si ori de cate ori apar modificari;  
i) pune in aplicare hotararile luate in sedinta reunita a consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant partenere in 
consortiul scolar din care unitatea de invatamant face parte;  
j) valideaza raportul general privind starea si calitatea invatamantului din unitatea de invatamant preuniversitar si promoveaza 
masuri ameliorative;  
k) aproba comisia de elaborare a proiectului de dezvoltare institutionala, precum si comisiile de revizuire a acestuia; aproba 
proiectul de dezvoltare institutionala si modificarile ulterioare ale acestuia, precum si planul managerial al directorului;  
l) adopta proiectul de buget al unitatii de invatamant, tinand cont de toate cheltuielile necesare pentru buna functionare a 
unitatii de invatamant, astfel cum sunt acestea prevazute in legislatia in vigoare si contractele colective de munca aplicabile; 
proiectul de buget astfel adoptat se inregistreaza la ordonatorul superior de credite;  
m) intreprinde demersuri ca unitatea de invatamant sa se incadreze in limitele bugetului alocat;  
n) avizeaza executia bugetara la nivelul unitatii de invatamant si raspunde, impreuna cu directorul, de incadrarea in bugetul 
aprobat, conform legii;  
o) aproba modalitatile de realizare a resurselor extrabugetare ale unitatii de invatamant si stabileste utilizarea acestora in 
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concordanta cu planurile operationale din proiectul de dezvoltare institutionala si planul managerial pentru anul in curs; 
resursele extrabugetare realizate de unitatea de invatamant din activitati specifice (inchirieri de spatii, activitati de 
microproductie etc.), din donatii, sponsorizari sau din alte surse legal constituite raman in totalitate la dispozitia acesteia;  
p) aproba utilizarea excedentelor anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli ale activitatilor finantate 
integral din venituri proprii, reportate in anul calendaristic urmator, cu aceeasi destinatie sau pentru finantarea altor cheltuieli 
ale unitatii de invatamant;  
q) avizeaza planurile de investitii;  
r) stabileste taxele de scolarizare pentru invatamantul particular preuniversitar si pentru cel postliceal de stat, nefinantat de la 
buget, conform normelor legale in vigoare;  
s) aproba acordarea burselor scolare, conform legislatiei in vigoare;  
t) aproba acordarea premiilor pentru personalul unitatii de invatamant, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;  
u) in unitatile de invatamant particular, avizeaza drepturile salariale si extrasalariale ale directorilor si directorilor adjuncti, 
precum si salarizarea personalului din unitate, in conformitate cu prevederile legii si ale contractului individual de munca;  
v) aproba acoperirea integrala sau partiala a cheltuielilor de deplasare si de participare la manifestari stiintifice in tara sau 
strainatate pentru personalul didactic, in limita fondurilor sau din fonduri extrabugetare;  
w) aproba, lunar, decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice din unitatea de invatamant, in baza solicitarilor 
depuse de acestea;  
x) aproba proceduri elaborate la nivelul unitatii de invatamant;  
y) propune, spre aprobare, inspectoratului scolar infiintarea centrului de documentare si informare, a bibliotecii scolare in 
unitatea de invatamant;  
z) aproba extinderea activitatii cu elevii, dupa orele de curs, prin programul "Scoala dupa scoala", in functie de resursele 
existente si posibilitatile unitatii de invatamant;  
a) aproba curriculumul la decizia scolii cu respectarea prevederilor legale;  
b) pentru unitatile de invatamant profesional si tehnic, avizeaza programele scolare pentru curriculumul in dezvoltare locala 
(CDL) si incheierea contractelor-cadru privind derularea instruirii practice cu operatorii economici;  
c) aproba orarul cursurilor din unitatea de invatamant;  
d) aproba masuri de optimizare a procesului didactic propuse de consiliul profesoral;  
e) stabileste componenta si atributiile comisiilor pe domenii de activitate din unitatea de invatamant;  
f) aproba programul de pregatire si evaluare pentru formatiunile de studiu cu frecventa redusa;  
g) aproba tipurile de activitati educative extrascolare care se organizeaza in unitatea de invatamant, durata acestora, modul de 
organizare si responsabilitatile stabilite de consiliul profesoral;  
h) aproba graficul de desfasurare a instruirii practice;  
i) aproba proiectul de incadrare, intocmit de director, cu personal didactic de predare, precum si schema de personal didactic 
auxiliar si nedidactic;  
j) aproba repartizarea personalului didactic de predare pentru invatamantul prescolar si primar/dirigintilor la grupe/clase;  
k) desemneaza coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare;  
l) organizeaza concursul pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare si nedidactice, aproba comisiile in vederea organizarii 
si desfasurarii concursului, valideaza rezultatele concursurilor si aproba angajarea pe post, in conditiile legii;  
m) avizeaza comisiile in vederea organizarii si desfasurarii concursului pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare si 
nedidactice la nivelul consortiului scolar;  
n) realizeaza anual evaluarea activitatii personalului conform prevederilor legale;  
o) avizeaza, la solicitarea directorului unitatii de invatamant, pe baza recomandarii medicului de medicina muncii, realizarea 
unui examen medical de specialitate, in cazurile de inaptitudine profesionala de natura psihocomportamentala, pentru 
salariatii unitatii de invatamant;  
p) avizeaza, la solicitarea a jumatate plus unu din membrii consiliului de administratie, pe baza recomandarii medicului de 
medicina muncii, realizarea unui examen medical de specialitate, in cazurile de inaptitudine profesionala de natura 
psihocomportamentala, pentru director sau director adjunct;  
q) indeplineste atributiile de incadrare si mobilitate a personalului didactic de predare prevazute de Metodologiacadru de 
miscare a personalului didactic in invatamantul preuniversitar;  
r) aproba modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca al personalului din unitate;  
s) propune eliberarea din functie a directorului unitatii de invatamant cu votul a 2/3 dintre membrii consiliului de 
administratie al unitatii de invatamant sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membrii acestuia, si 
comunica propunerea inspectoratului scolar;  
t) propune eliberarea din functie a directorului unitatii de invatamant particular si confesional, cu votul a 2/3 din membri, si 
comunica propunerea persoanei juridice fondatoare pentru emiterea deciziei de eliberare din functie;  
uu) aproba fisa individuala a postului pentru fiecare salariat, care constituie anexa la contractul individual de munca, si o 
revizuieste, dupa caz;  
v) aproba perioadele de efectuare a concediului de odihna ale tuturor salariatilor unitatii de invatamant preuniversitar, pe baza 
cererilor individuale scrise ale acestora, in functie de interesul invatamantului si al celui in cauza, tinand cont de calendarul 
activitatilor unitatii de invatamant si al examenelor natioanle;  
w) aproba concediile salariatilor din unitatea de invatamant, conform reglementarilor legale in vigoare, contractelor colective 
de munca aplicabile si regulamentului intern;  
x) indeplineste atributiile prevazute de legislatia in vigoare privind raspunderea disciplinara a elevilor, personalului didactic 
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de predare, didactic auxiliar si nedidactic din unitatea de invatamant;  
y) aproba, in conditiile legii, pensionarea personalului din unitatea de invatamant;  
z) aproba, in limita bugetului alocat, participarea la programe de dezvoltare profesionala a angajatilor unitatii de invatamant; 
aaa) administreaza baza materiala a unitatii de invatamant.  
(2) Consiliul de administratie al unitatii de invatamant indeplineste toate atributiile stabilite prin lege, metodologii, acte 
administrative cu caracter normativ si contracte colective de munca aplicabile. 
 

CONSILIUL PROFESORAL 
Art. 114 
- Totalitatea cadrelor didactice dintr-o unitate de învățământ constituie Consiliul profesoral al unității de învățământ. 
Președintele consiliului profesoral este directorul. 
- Consiliul profesoral se întrunește lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum 
o treime dintre cadrele didactice. 
- 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 ședințele la unitatea la care a declarat 
că are norma de bază se consideră abatere disciplinară. 
- Consiliul profesoral se întrunește legal în prezența a cel puțin două treimi din numărul total al membrilor. 
- 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. 
- 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. 
- 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. 
- La sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului profesoral, toți membrii și invitații au obligația să semneze procesul-verbal de 
ședință. 
- Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de procese-verbale este 
document oficial, căruia i se alocă număr de înregistrare și i se numerotează paginile. Pe ultima pagină, directorul unității de 
învățământ semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului și aplică ștampila unității de învățământ. 
- Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoțit, în mod obligatoriu, de un dosar care conține anexele 
proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.), numerotate și îndosariate 
pentru fiecare ședință. Registrul și dosarul se păstrează într-un fișet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul și la 
directorul unității de învățământ. 
Art. 115 
- Consiliul profesoral are următoarele atribuții: 
- gestionează și asigură calitatea actului didactic; 
- analizează și dezbate raportul general privind starea și calitatea învățământului din unitatea de învățământ; 
- alege, prin vot secret, membrii consiliului de administrație care provin din rândurile personalului didactic; 
- dezbate, avizează și propune consiliului de administrație, spre aprobare, planul de dezvoltare instituțională a școlii; 
- dezbate și aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate, precum și eventuale completări 
sau modificări ale acestora; 
- aprobă componența nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învățământ; 
- 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; 
- hotărăște asupra tipului de sancțiune disciplinară aplicată elevilor care săvârșesc abateri; 
- propune acordarea recompenselor pentru elevi și pentru personalul salariat al unității de învățământ, conform 
reglementărilor în vigoare; 
- validează notele la purtare mai mici decât 7, respectiv mai mici decât 8 - în cazul unităților de învățământ cu profil 
pedagogic, teologic și milita -, precum și calificativele la purtare mai mici de „bine”, pentru elevii din învățământul primar; 
- propune consiliului de administrație curriculumul la decizia școlii; 
- validează oferta de curriculum la decizia școlii pentru anul școlar în curs, aprobată de consiliul de administrație; 
- avizează proiectul planului de școlarizare; 
- validează fișele de autoevaluare ale personalului didactic al unității de învățământ, în baza cărora se stabilește calificativul 
anual; 
- 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; 
- propune consiliului de administrație programele de formare continuă și dezvoltare profesională a cadrelor didactice; 
- propune consiliului de administrație premierea și acordarea titlului de “Profesorul anului” cadrelor didactice cu rezultate 
deosebite în activitatea didactică, în unitatea de învățământ; 
- dezbate și avizează regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 
- dezbate, la solicitarea Ministerului Educației Naționale, a inspectoratelor școlare sau din proprie inițiativă, proiecte de acte 
normative și/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea instructiv-educativă, formulează 
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propuneri de modificare sau de completare a acestora; 
- dezbate probleme legate de conținutul sau organizarea activității instructiv-educative din unitatea de învățământ; propune 
consiliului de administrație măsuri de optimizare a procesului didactic; 
- alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității, în condițiile legii; 
- îndeplinește alte atribuții stabilite de consiliul de administrație, rezultând din legislația în vigoare și din contractele 
colective de muncă aplicabile; 
- propune eliberarea din funcție a directorului unității de învățământ, conform legii. 
Art. 116 
- Documentele consiliului profesoral sunt: 
- tematica și graficul ședințelor consiliului profesoral; 
- convocatoare ale consiliului profesoral; 
- registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoțit de dosarul cu anexele proceselor- verbale. 
 

COMISIA DIRIGINȚILOR.PROFESORUL DIRIGINTE 
Art. 117 
- Coordonarea activității claselor de elevi din învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal se realizează prin 
profesorii diriginți. 
- Pentru activitatea de diriginte, cadrul didactic primește o indemnizație, conform legii. 
- Un cadru didactic poate îndeplini atribuțiile de profesor diriginte, la o singură clasă. 
- În cazul învățământului primar, atribuțiile dirigintelui revin învățătorului/institutorului/ profesorului pentru învățământul 
primar. 
Art. 118 
- Profesorii diriginți sunt numiți, anual, de către directorul unității de învățământ, în baza hotărârii consiliului de 
administrație, după consultarea consiliului profesoral. 
- La numirea diriguiților se are în vedere principiul continuității, astfel încât o clasă să aibă același diriginte pe parcursul unui 
ciclu de învățământ. 
- 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. 
- Pot fi numiți ca profesori diriginți și cadrele didactice din centrele și cabinetele de asistență psihopedagogică. 
Art. 119 
- Activitățile specifice funcției de diriginte sunt prevăzute într-o anexă la fișa postului cadrului didactic învestit cu această 
responsabilitate. 
- 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. 
- 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. 
- Profesorul diriginte desfășoară activități de suport educațional, consiliere și orientare profesională pentru elevii clasei pe 
care o coordonează. Activitățile se referă la: 
- 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”; 
- 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 Ministerul Educației Naționale, în colaborare cu alte ministere, instituții și 
organizații. 
- 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. 
- Activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează, sunt 
obligatorii și sunt desfășurate de diriginte, în cadrul orelor de consiliere și 
- orientarea, orelor de dirigenție sau în afara orelor de curs, după caz. în situația în care aceste activități se desfășoară în afara 
orelor de curs, dirigintele stabilește, consultând colectivul de elevi, un interval orar pentru desfășurarea activităților de suport 
educațional, consiliere și orientare profesională, într-un spațiu prestabilit și destinat acestei activități, cu aprobarea conducerii 
unității de învățământ. Intervalul orar este anunțat de către profesorul diriginte elevilor, părinților și celorlalte cadre didactice. 
Planificarea orei destinate acestor activități se realizează cu aprobarea directorului unității de învățământ, iar ora respectivă se 
consemnează în condica de prezență a cadrelor didactice. 
Art. 120 
- 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. 
- Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, profesorul diriginte stabilește o oră 
săptămânal în care este la dispoziția acestora, pentru prezentarea situației școlare a elevilor, pentru discutarea problemelor 
educaționale sau comportamentale specifice ale acestora. 
- Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriguiților cu părinții, tutorii sau susținătorii legali de la fiecare clasă se aprobă de 
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către director, se comunică elevilor și părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai acestora și se afișează la avizierul școlii. 
Art. 121 
- Profesorul diriginte are următoarele atribuții: 
- organizează și coordonează: 
- activitatea colectivului de elevi; 
- activitatea consiliului clasei; 
- ședințele cu părinții, tutorii sau susținătorii legali la începutul și sfârșitul semestrului, și ori de câte ori este cazul; 
- acțiuni de orientare școlară și profesională pentru elevii clasei; 
- activități educative și de consiliere; 
- activități extracurriculare, în școală și în afara acesteia; 
- monitorizează: 
- situația la învățătură a elevilor; 
- frecvența la ore a elevilor; 
- participarea și rezultatele elevilor la concursurile și competițiile școlare; 
- comportamentul elevilor în timpul activităților școlare și extrașcolare; 
- participarea elevilor la programe sau proiecte și implicarea acestora în activități de voluntariat; 
- colaborează cu: 
- 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; 
- cabinetele de asistență psihopedagogică, în activități de consiliere și orientare a elevilor clasei; 
- 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; 
- 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; 
- compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor școlare și a actelor de studii ale elevilor clasei; 
- 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; 
- informează: 
- elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali acestora despre prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a 
unităților de învățământ; 
- 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; 
- 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; 
- părinții, tutorii sau susținătorii legali în cazul în care elevul înregistrează peste 10 absențe nemotivate; informarea se face în 
scris; 
- părinții, tutorii sau susținătorii legali, în scris, în legătură cu situațiile de corigență, sancționările disciplinare, neîncheierea 
situației școlare sau repetenție; 
- îndeplinește alte atribuții stabilite de către conducerea unității de învățământ, în conformitate cu reglementările în vigoare 
sau cu fișa postului. 
Art. 122 
- Profesorul diriginte are și alte atribuții: 
- răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinți, tutori sau susținători legali și de 
consiliul clasei; 
- completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor; 
- motivează absențele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de prezentul Regulament și de Regulamentul de 
organizare și funcționare al unității de învățământ; 
- încheie situația școlară a fiecărui elev la sfârșit de semestru și de an școlar și o consemnează în catalog și în carnetul de 
elev; 
- realizează ierarhizarea elevilor la sfârșit de an școlar pe baza rezultatelor obținute de către aceștia la învățătură și purtare; 
- propune consiliului de administrație acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu prevederile legale; 
- completează documentele specifice colectivului de elevi pe care-1 coordonează, respectiv: catalogul clasei, carnetele de 
elevi, fișa psihopedagogică; 
- monitorizează completarea portofoliului educațional al elevilor; 
- întocmește calendarul activităților educative extrașcolare ale clasei; 
- elaborează portofoliul dirigintelui. 
Art. 123 
- Dispozițiile ultimelor trei articole se aplică în mod corespunzător învățătorilor/institutorilor/ profesorilor pentru învățământ 
primar. 
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Art. 124 CONSILIUL ELEVILOR 
(1) Fiecare clasa isi va alege reprezentantul in consiliul elevilor, o data pe an, la inceputul primului semestru. Votul este 
secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului lor. Profesorii nu au drept de vot si nici nu le este 
permisa influențarea deciziei elevilor. 

 (2) In fiecare unitate de învațământ  de stat, particular si confesional se constituie consiliul elevilor, format din reprezentanții 
elevilor de la fiecare clasa. 
 (3) Consiliul elevilor este structura consultativă si partener al unitații de invațământ si reprezinta interesele elevilor din 
invațământul preuniversitar la nivelul unitatii de invațământ. 

(5) Prin consiliul elevilor, elevii isi exprima opinia in legatura cu problemele care ii afecteaza in mod direct. 

(6) Consiliul elevilor func^ioneaza in baza unui regulament propriu, adaptat la specificul si nevoile scolii, elaborat pe 
baza unui regulament-cadru stabilit de Consiliul National al Elevilor. 

(7) Consiliul profesoral al unitajii de inva|amant desemneaza un cadru didactic care va stabili legatura intre corpul 
profesoral si consiliul elevilor. 

(8) Conducerea unitatii de invatamant sprijina activitatea Consiliului elevilor, prin punerea la dispozitie a logisticii 
necesare desfasurarii activitatii acestuia si a unui spatiu pentru intrunirea Biroului Executiv si Adunarii Generale a 
respectivului Consiliu al elevilor. Fondurile pentru logistica si altele asemenea se asigura din finanțarea suplimentara. 
Consiliul elevilor are urmatoarele atribuții: 

a) reprezinta interesele elevilor si transmite consiliului de administrate, directorului/directorului adjunct si consiliului 
profesoral punctul de vedere al elevilor referitor la problemele de interes pentru acestia; 

b) apara drepturile elevilor la nivelul unitatii de invatamant si sesizeaza incalcarea lor; 

c) se autosesizeaza cu privire la problemele cu care se confrunta elevii, informand conducerea unitatii de invatamant despre 
acestea si propunand solutii; 
d) sprijina comunicarea intre elevi si cadre didactice; 
e) dezbate propunerile elevilor din scoala si elaboreaza proiecte; 
f) poate iniția activități extrascolare, serbari, evenimente culturale, concursuri, excursii; 
g) poate organiza acțiuni de strangere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale, pe probleme de mediu si altele asemenea; 
h)  sprijina proiectele si programele educative in care este implicate unitatea de invatamant; 
i)   propune modalitati pentru a motiva elevii sa se implice in activitati extrascolare; 
j)   dezbate proiectul Regulamentului de organizare si functionare al unitatii de invatamant; 
k) se implica in asigurarea respectarii Regulamentului de organizare si functionare al unitatii de invatamant; 

1)   organizeaza alegeri pentru funcțiile de presedinte, vicepresedinte, secretar, la termen sau in cazul in care acestia nu isi 
indeplinesc atribuțiile.  
Forul decizional al Consiliului elevilor din unitatea de invatamant este Adunarea generala. 
 Adunarea generala a Consiliului elevilor din unitatea de invațamant este formata din reprezentanții claselor si se 
intruneste eel pujin o data pe luna. 
 Consiliul elevilor din unitatea de invatamant are urmatoarea structura: 

a) Presedinte; 

b) Vicepresedinte/vicepresedinți, in funcfie de numarul de elevi din scoala; 

c) Secretar; 

d) Membri: reprezentanjii claselor. 

 Presedintele, vicepresedintele/vicepresedintii si secretarul formeaza Biroul Executiv. 
 Pentru unitațile de invatamant care au doar clase din invatamantul primar si gimnazial, presedintele 
Consiliului elevilor este ales dintre elevii claselor a Vll-a - a Vlll-a. 
 Presedintele Consiliului elevilor participa, cu statut de observator, la sedintele consiliului de administrate al unitații de 
invatamant, la care se discuta aspecte privind elevii, la invitația scrisa a directorului unitații de invatamant. In funcție de tematica 
anunțata, presedintele Consiliului elevilor poate desemna alt reprezentant al elevilor ca participant la anumite sedințe ale consiliului 
de administrate. Presedintele Consiliului elevilor, elev din invatamantul liceal sau postliceal, activeaza in Comisia de Evaluare si 
Asigurare a Calitații. 

 Presedintele Consiliului elevilor din unitatea de invațamant are urmatoarele atribuții: 

a) colaboreaza cu responsabilii departamentelor Consiliului elevilor 

b) este membru in structura superioara de organizare a elevilor, Consiliul județean al elevilor/Consiliul elevilor din municipiului 
Bucuresti; 

c) conduce intrunirile Consiliului elevilor din unitatea de invatamant; 

d) este purtatorul de cuvant al Consiliului elevilor din unitatea de invatamant; 

e) asigura desfasurarea discutiilor intr-un spirit de corectitudine, precum si respectarea ordinii si a libertatii de exprimare; 

f) are obligația de a aduce la cunostința consiliului de administrate al unitajii de inva|amant problemele discutate in cadrul sedintelor 
Consiliului elevilor; 
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g) propune excluderea unui membru, in cadrul Biroului Executiv si a Adunarii Generale, daca acesta 
nu isi respecta atribuțiile sau nu respecta regulamentul de funcjionare al consiliului. 

 Mandatul presedintelui Consiliului elevilor este de maximum 2 ani. 

 Vicepresedintele Consiliului elevilor din unitatea de invatamant are urmatoarele atribuții: 

a) monitorizeaza activitatea departamentelor; 

b) preia atributiile si responsabilil4tile presedintelui in absenta motivata a acestuia; 

c) elaboreaza programul de activitati al consiliului. 

 Mandatul vicepresedintelui Consiliului scolar al elevilor este de maximum 2 ani. 

 Secretarul Consiliului elevilor din unitatea de invatamant are urmatoarele atributii: 

a) intocmeste procesul-verbal al intrunirilor Consiliului elevilor din unitatea de invatamant; 

b) noteaza toate propunerile avansate de Consiliul elevilor. 

 Mandatul secretarului Consiliului elevilor este de maximum 2 ani. 

 Intrunirile Consiliului elevilor din unitatea de invatamant se vor desfasura de cate ori este cazul, fund prezidate de 
presedinte/un vicepresedinte. 

 Consiliul elevilor din unitatea de inva|amant are în componență departamentele prevazute in propriul regulament. 

  Fiecare membru al Consiliului elevilor din unitatea de inva|amant poate face parte din cel mult 2 departamente. Fiecare 
departament are un responsabil. Mandatul responsabilului de departament este de maximum 2 ani. Membrii departamentelor se 
intalnesc o data pe luna sau de cate ori este necesar. Membrii unui departament vor fi instiintati despre data, ora si locul sedintei de 
catre responsabilul departamentului. 

(1)  Membrii trebuie sa respecte regulile adoptate de catre Consiliul elevilor si sa asigure, in 

randul elevilor, aplicarea hotararilor luate. Prezența membrilor la activitațile Consiliului elevilor din unitatea de invatamant este 
obligatorie. Membrii Consiliului elevilor din unitatea de invatamant care inregistreaza trei absente nemotivate consecutive vor fi 
inlocuiti din aceste functii. 

(2) Membrii Consiliului elevilor din unitatea de inva|amant au datoria de a prezenta consiliului de administratie, respectiv 
consiliului profesoral, problemele specifice procesului instructiv - educativ cu care se confrunta colectivele de elevi. 

(3) Tematica discuțiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derularii procesului instructiv - educativ, imbunatatirea conditiilor de 
studiu ale elevilor si organizarea unor activitati cu caracter extrascolar de larg interes pentru elevi, activitati care sunt, ca desfasurare, 
de competenta unitatii de invatamant. 

(4) Consiliul de administratie al unitatii de invatamant va aviza proiectele propuse de presedintele Consiliului elevilor, daca acestea 
nu contravin normelor legale in vigoare. 

(5) Elevii care au otyinut in anul scolar anterior o nota la purtare sub 9 nu pot fi alesi ca reprezentanți in Consiliul elevilor. 

(6) Fiecare membru al Consiliului elevilor are dreptul de a vota prin Da sau Nu sau de a se abține de la vot. Votul poate fi secret sau 
deschis, in funcjie de hotararea Consiliului elevilor. 

Structurile asociative ale elevilor sunt: 

a) Consiliul Județean al Elevilor/Consiliul Municipal al Elevilor din Bucuresti; 

b) Consiliul Regional al Elevilor; 

c) Consiliul National al Elevilor. 

 (1) Consiliul National al Elevilor reprezinta interesele elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, particular si confesional 
autorizat/acreditat din Romania la nivel national si este format din 43 de membri. 

(2) Consiliul National al Elevilor este structura consultative si partener al Ministerului Educatiei Nationale. Consiliile judetene/al 
municipiului Bucuresti ale elevilor reprezinta structuri consultative si sunt parteneri ai inspectorateor scolare. 
 
Art. 125 COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE  
 
-comisia pentru evaluarea și asigurarea calității este formată din 7 membri.  
- elaboreaza și coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității, aprobate de conducerea 
unității școlare, conform domeniilor și criteriilor prevăzute de legislația în vigoare;  
- elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației în unitatea școlară respectivă, pe baza căruia 
directorul elaborează raportul general privind starea și calitatea învățământului din unitatea școlară. Raportul este adus la 
cunoștința tuturor beneficiarilor, prin afișare sau publicare și este pus la dispoziția evaluatorului extern; 
-  elaborează propuneri de îmbunătățire a calității educației; 
- cooperează cu agenția română specializată pentru asigurarea calității, cu alte agenții și organisme abilitate sau instituții 
similare din țară ori din străinătate, potrivit legii. 
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Art. 126 COMISIILE METODICE ȘI COMISIILE ARIILOR CURRICULARE 
 
- consiliază cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectării didactice și a planificărilor semestriale;  
- elaborează instrumentele de evaluare;  
- analizează periodic performanțele copiilor;  
- monitorizează parcurgerea programei la fiecare grupa/clasă și modul în care se realizează evaluarea;  
- organizează și răspunde de desfășurarea evaluă rilor semestriale finale; -șeful comisiei metodice stabilește atribuțiile fiecărui 
membru al comisiei metodice;  
- seful de comisie metodică evaluează activitatea fiecărui membru al comisiei metodice și propune consiliului de administrație 
calificativele anuale ale acestora, în baza unui raport bine documentat;  
- organizează activități de formare continuă specifice unității de învățământ, lecții demonstrative, schimburi de experiență 
etc.; -implementează și ameliorează standardele de calitate specifice;  
- șeful comisiei metodice răspunde în fața directorului și a inspectorului de specialitate de activitatea profesională a 
membrilor acesteia;  
-ședintele comisiei metodice se țin lunar, după o tematică aprobată de director.  
Art. 127 COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN MEDIUL ȘCOLAR 

La nivelul fiecarei unitati de invatamant functioneaza Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul 
scolar, conform Strategiei cu privire la reducerea fenomenului de violenta in unitatile de invatamant. 
 (1) Componenta si atributiile Comisiei pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar respecta reglementarile 
nationale in vigoare. 
(2) Componenta nominala a Comisiei pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar se stabileste prin decizia 
interna a directorului unitajii de invațamant, dupa discutarea si aprobarea ei in consiliul de administrate. 

Unitatea de invatamant, in cadrul Comisiei pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar, elaboreaza si 
adopta anual propriul Plan operational al unitatii scolare privind reducerea fenomenului violentei in mediul scolar. 

In conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, respectiv cu prevederile Planului cadru de actiune pentru 
cresterea gradului de siguranta a elevilor si a personalului didactic si prevenirea delincventei juvenile in incinta si in zonele 
adiacente unitatilor de invatamant, asigurarea unui mediu securizat in unitatile de invatamant se realizeaza de catre 
administratia publica locala, institutii specializate ale Ministerului Afacerilor Interne,  inspectoratele scolare si respectiv 
unitatile de invatamant. 

Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar este responsabila de punerea in aplicare, la 
nivelul unitatii de invațamant, a prevederilor Planului cadru de actiune pentru cresterea gradului de siguranta a 
prescolarilor/elevilor si a personalului si prevenirea delincventei juvenile in incinta si in zonele adiacente unitatilor de 
invatamant. In acest sens, Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar 
a) are obligația de a colabora cu autoritațile administratiei publice locale, cu reprezentanții poliției si ai jandarmeriei pentru a 
creste siguranta in unitatea de invațamant; 
b) elaboreaza rapoarte privind securitatea prescolarilor/elevilor din unitatea de invatamant respectiva; 
c) propune conducerii unitatii de invatamant masuri specifice, rezultate dupa analiza factorilor de risc si a situatiei specifice, 
care sa aiba drept consecinta cresterea gradului de siguranta a prescolarilor/elevilor si a personalului din unitate si prevenirea 
delincventei juvenile in incinta si in zonele adiacente unitatii de invatamant. 

In fiecare unitate de invațamant, se stabilesc condițiile de acces in scoala personalului unitatii, prescolarilor/elevilor 
si al vizitatorilor, acestea fiind incluse in regulamentul de organizare si funcționare al unitatii de invațamant. 
 (1) In urma consultarii Consiliului reprezentativ al parinților si a Consiliului reprezentativ al elevilor, Consiliul profesoral din 
fiecare unitate de invațamant stabileste pentru elevi cel puțin un semn distinctiv, cum ar fi: ecuson, uniforma, esarfa sau altele 
asemenea, in conformitate cu Legea nr. 35/2007 privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
(2) Semnele distinctive prevazute la alin. (1) vor fi comunicate Directiei Generale de Poliție a Municipiului Bucuresti sau 
Inspectoratului de Politie Judetean si Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti.  
Art. 128 COMISIA PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA DISCRIMINARII SI PROMOVAREA 
INTERCULTURALITATII 
 (1) La nivelul unitatilor de invatamant se constituie, prin decizia directorului, data in baza hotararii consiliului de 
administratie, Comisia pentru prevenirea si combaterea discriminarii si promovarea interculturalitatii. 
(2) Comisia are drept scop promovarea, in cadrul unitatii de invatamant, a principiilor scolii incluzive. Scoala incluziva este o 
scoala prietenoasa si democratica, care valorifica diversitatea culturala, o scoala in care toti copiii sunt respectati si integrati 
fara discriminare si excludere generate de originea etnica, nationalitate, deficiente fizice sau mentale, origine culturala sau 
socio-economica, religie,  limba  materna,  convingerile,   sexul,  varsta,  infectia  HIV,  apartenenta  la  o  categorie 
dezavantajata sau orice criteriu sancjionat de legislația pentru prevenirea si combaterea discriminarii din Romania. Prevenirea 
si eliminarea fenomenului de segregare scolara, care reprezinta o forma grava de discriminare, constituie o condiție 
imperativă pentru implementarea principiilor scolii incluzive. 

(3) La nivelul unitatilor de inva|amant prescolar, primar si secundar inferior, Comisia este formata din 3 membri: doua 
cadre didactice si un reprezentant al parinților, tutorilor sau susținatorilor legali. 
La sedințele de lucru ale comisiei sunt invitați sa participe, acolo unde este posibil, in calitate de observatori, reprezentanți ai 
organizațiilor non-guvernamentale cu activitate in domeniul drepturilor omului. 
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(4) Principalele responsabilitați ale Comisiei pentru prevenirea si combaterea discriminarii si promovarea 
interculturalitatii sunt urmatoarele: 

a) elaborarea unui plan de acțiune pentru prevenirea si combaterea discriminarii si promovarea interculturalitatii, in scopul 
asigurarii respectarii principiilor scolii incluzive, in unitatea de invatamant; 

b) colaborarea cu parinfii, tutorii sau susținatorii legali, mediatorii scolari, Consiliul elevilor, Direcția Generala de Asistența 
Sociala si Protecția Copilului, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, organizații nonguvernamentale in 
domeniul drepturilor omului si alți factori interesați in scopul prevenirii si combaterii cazurilor de discriminare si a 
promovarii interculturalitatii; 

c) propunerea unor acțiuni specifice, la nivelul claselor sau al unitații de invatamant, care sa contribuie la cunoasterea si 
valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalitatii; 

d) elaborarea si implementarea unor coduri de conduita, care sa reglementeze comportamentele nondiscriminatorii la nivelul 
unitații de invatamant. Politica unitații de invatamant, in acest sens, si procedurile respective trebuie sa fie clare, coerente, 
consecvent aplicate si sa presupuna atat sancțiuni, cat si o abordare constructivă; 

e) identificarea si analiza cazurilor de discriminare si inaintarea de propuneri de solufionare a acestora, consiliului de 
administratie, directorului unitații de invațamant sau consiliului profesoral, dupa caz; 

f) prevenirea si medierea conflictelor aparute ca urmare a aplicarii masurilor ce vizeaza respectarea principiilor scolii 
incluzive, 

g) sesizarea autoritaților competente in cazul identificarii formelor grave de discriminare; 

h)  monitorizarea si evaluarea actiunilor intreprinse pentru prevenirea si combaterea discriminarii si promovarea 
interculturalitatii; 
 i)   elaborarea si monitorizarea implementarii planului de desegregare, acolo unde este cazul; 
j) elaborarea, anual, a unui raport care sa contina referiri la actiunile intreprinse pentru prevenirea discriminarii si la 
rezultatele obtinute in rezolvarea cazurilor de discriminare si/sau, dupa caz, segregare. Raportul elaborat de comisia pentru 
prevenirea discriminarii este inclus in raportul anual de analiza a activitatii desfasurate de unitatea de invatamant; 

(5) Inspectoratele scolare monitorizeaza activitatea Comisiilor de combatere a discriminarii din cadrul unitatilor de 
invatamant. 
 
Art. 129 COMISIA DE CONTROL MANAGERIAL INTERN 
 

La nivelul unitatilor de invatamant se constituie, prin decizie a directorului, in baza hotararii Consiliului de 
administrate, Comisia de control managerial intern, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 
946/2005 pentru aprobarea codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la 
entitajile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Componenta, modul de organizare si de lucru, precum si alte elemente privind aceasta comisie se stabilesc, in funcție 
de complexitatea si de volumul activitaților din fiecare unitate de invajamant, de catre conducatorul acesteia. Comisia se 
intruneste trimestrial sau ori de cate ori este nevoie.  

Comisia de control managerial intern are urmatoarele atribuții: 
a) asigura coordonarea deciziilor si ac$iunilor compartimentelor structurale ale entitații publice; 
b) organizeaza, cand necesitatile o impun, structuri specializate care sa sprijine managementul in activitatea de coordonare; 
c) coordoneaza si influențeaza decisiv rezultatele interactiunii dintre salariați in cadrul raporturilor profesionale; 
d) constientizeaza salariații asupra consecințelor deciziilor si ale acțiunilor lor asupra intregii entitați publice; 
e) organizeaza consultari prealabile, in vederea unei bune coordonari, in cadrul compartimentelor cat si intre structurile 
unitații de invațamant. 
 
Art. 130 ALTE COMISII DIN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
1. COMISIA PENTRU SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 
- instruiește întreg personalul cu normele specifice;  

- stabilește normele specifice pentru copii;  
- verifică respectarea normelor și completează fițele de protecție a muncii;  
- intervine în situațiile create de nerespectarea normelor de securitate;  
2. COMISIA PENTRU PAZĂ ȘI STINGEREA INCENDIILOR 

- instruiește personalul cu normele specifice;  
- verifică respectarea normelor P.S.I.;  
- intervine în situațiile create de nerespectarea normelor sau în orice alte situații pe linie P.S.I.;  
3.  COMISIA DE INVENTARIERE A BUNURILOR 

-  efectuează inventarierea bunurilor școlii la termenele stabilite;  
     -     semnalează eventualele neajunsuri;  
4. ALTE COMISII: 
- COMISIA DE SALARIZARE 
- COMISIA PAVOAZARE ŞI ÎNTREŢINERE A SPAŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
- COMISIA PENTRU ASIGURAREA CURATENIEI SI IGIENEI IN SALILE DE CLASA 
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- COMISIA PENTRU MATERIAL DIDACTIC   
- COMISIA PENTRU REVISTA ŞCOLII   
- COMISIA DE PROMOVARE A IMAGINII ŞCOLII ŞI A OFERTEI EDUCAŢIONALE 
- COMISIA DE PERFECŢIONARE METODICĂ ŞI CERCETARE 
- COMISIA DE UNIFORME 
- COMISIA PENTRU CURRICULUM 
- COMISIA PENTRU BAZA DE DATE ŞI ACTUALIZAREA SITE-ULUI ŞCOLII 
- COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ŞI IGIENA MUNCII  
- COMISIA DE ELABORARE A ORARULUI  
- COMISIA PENTRU  VERIFICAREA DOCUMENTELOR ŞCOLARE 
- COMISIA DE BURSE, MANUALE ŞCOLARE ŞI RECHIZITE 
- COMISIA PENTRU RECENSAMANT 
- COMISIA DE ACHIZIȚII 
- COMISIA PENTRU PROIECTE/ PROGRAME EDUCAŢIONALE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE 
- COMISIA DE ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ  
- COMISIA PENTRU EDUCATIE RUTIERA 
- COMISIA PENTRU PROGRAME/ PROIECTE/ SCHIMBURI EDUCAŢIONALE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE 
- COMISIA RELAŢII CU COMUNITATEA (CU FAMILIA, BISERICA, PROTECŢIA COPILULUI, POLIŢIE, ONG-URI, 
PRIMĂRIA)  
- COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI CULTURAL-SPORTIVE 
- COMISIA SPORTULUI ŞCOLAR 
Art. 131  CONTRACT  EDUCAȚIONAL 
(1) Unitatile de invatamant incheie cu părinții, tutorii sau sustinatorii legali, in momentul 
inscrierii anteprescolarilor/prescolarilor/elevilor, in registrul unic matricol, un contract educational in 
care sunt inscrise drepturile si obligatiile reciproce ale partilor. 
(2)      Modelul contractului educational este prezentat in Anexa nr. 2, parte integranta a prezentului 
Regulament. Acesta este particularizat la nivelul fiecarei unitati de invatamant prin decizia consiliului 
de administratie, dupa consultarea consiliului reprezentativ al parintilor. 
 (3) Contractul educational este valabil pe toata perioada de scolarizare in cadrul unitatii de 
invatamant. 
(4) Eventualele modificari se pot realiza printr-un act aditional acceptat de ambele parti si care se ataseaza contractului 
educational. 
 (5) Contractul educational va cuprinde in mod obligatoriu: datele de identificare a partilor semnatare - respectiv unitatea de 
invatamant, beneficiarul primar al educatiei, parintele, tutorele sau sustinatorul legal, scopul pentru care se incheie contractul 
educational, drepturile partilor, obligatiile partilor, durata valabilitatii contractului, alte clauze.   Contractul educational se 
incheie in doua exemplare originale, unul pentru parinte, tutore sau sustinatorul legal, altul pentru unitatea de invatamant si isi 
produce efectele de la data semnarii.Consiliul de administratie monitorizeaza modul de indeplinire a obligațiilor prevazute in 
contractul educational. Comitetul de parinți al clasei urmareste modul de indeplinire a obligatiilor prevazute in contractul 
educational de catre fiecare parinte, tutore sau susținator legal si adopta masurile care se impun in cazul incalcarii 
prevederilor cuprinse in acest document. 

(2) Candidații admisi in unitatile de invațamant din sistemul de aparare, ordine publica si securitate natională incheie cu 
Ministerul Apararii Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justrfiei si alte institutii cu atribu^ii in domeniile 
apararii, informafiilor, ordinii publice si securita^ii contracte educationale prin care sunt stabilite obligatiile partilor 
contractante, conform instructiunilor specifice. 

Art. 132  SCOALA SI COMUNITATEA. PARTENERIATE/PROTOCOALE INTRE UNITATILE DE INVATAMANT SI 
ALTI PARTENERI 
 Autoritațile administrației publice locale, precum si reprezentanfi ai comunitații locale colaboreaza cu consiliul de administratie si 
cu directorul, in vederea atingerii obiectivelor unitatii de invatamant. 

 Unitatile de invatamant pot realiza parteneriate cu asociatii, fundatii, institutii de educatie si cultura, organisme economice si 
organizatii guvernamentale si nonguvernamentale sau alte tipuri de organizatii, in interesul beneficiarilor directi ai educatiei. 

 Unitatile de invatamant, de sine statator sau in parteneriat cu autoritatile administratiei publice locale si cu alte institutii si organisme 
publice si private: case de cultura, furnizori de formare continua, parteneri sociali, organizatii nonguvernamentale si altele asemenea, pot 
organiza la nivel local centre comunitare de invatare permanenta, pe baza unor oferte de servicii educationale adaptate nevoilor 
specifice diferitelor grupuri-ținta interesate.   

 Unitatile de invatamant, in conformitate cu legislația in vigoare si prevederile prezentului regulament, pot iniția, in parteneriat cu 
autoritatile administratiei publice locale si cu asociațiile de parinți, in baza hotararii consiliului de administratie, activitați educative, 
recreative, de timp liber, pentru consolidarea competențelor dobandite sau de accelerare a invațarii, precum si activități de invatare 
remediala cu elevii, prin programul „Scoala dupa scoala". 

 (1) Parteneriatul cu autoritatile administratiei publice locale are ca scop derularea unor activitați/programe educationale in vederea 
atingerii obiectivelor educationale stabilite de unitatea de invatamant. 

(2) Activitațile derulate in parteneriat nu pot avea conotații politice, de propaganda electorala, de prozelitism religios si nu pot fi 
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contrare moralei sau legilor statului. 

(3) Autoritatile administratiei publice locale asigura condițiile si fondurile necesare pentru implementarea si respectarea normelor 
de sanatate si securitate in munca si pentru asigurarea securitatii copiilor/elevilor si a personalului in perimetrul unitatii. 

 (1) Unitatile de invatamant incheie parteneriate si protocoale de colaborare cu agentii economici, in vederea derularii orelor de instruire 
practica. 

(2) Protocolul conține prevederi clare cu privire la responsabilitațile parților, referitoare la asigurarea securitatii elevilor si a personalului 
scolii, respectarea normelor de sanatate si securitate in munca, asigurarea transportului la si de la agentul economic, durata activitatilor, 
drepturile si indatoririle elevilor, utilizarea fondurilor realizate, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.  

(1) Unitatile de invatamant incheie protocoale de parteneriat cu organizatii nonguvernamentale, unitati medicale, politie, jandarmerie, 
institutii de cultura, asociatii confesionale, alte organisme, in vederea atingerii obiectivelor educationale stabilite prin proiectul de 
dezvoltare institutionala/planul de actiune al unitatii de invatamant. 

(2) Protocolul conține prevederi cu privire la responsabilitațile parților implicate, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 

(3) In cazul derularii unor activitați in afara perimetrului unitații de învațamant, in protocol se va specifica concret carei parți ii 
revine responsabilitatea asigurarii securitații copiilor/elevilor. 
Art. 133  DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII 
 

1. Se interzice constituirea de fonduri de protocol; 
2. În unitate se asigură dreptul fundamental la învățătură și este interzisă orice formă de discriminare; 
3. La data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice dispoziție contrară se abrogă. 

 
 
 
 
VIZAT, 
 
DIRECTOR, 
 
PROF. CANDEL AURELIA 
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ANEXA 1 
 
 

 
Î N D A T O R I R I L E 

 
                  CADRELOR DIDACTICE DE SERVICIU PE ȘCOALĂ 

 
1. Vin la şcoală cu 15 minute înainte de începerea programului ; 

 
2. Veghează la păstrarea bunurilor şcolii: mobilier, panouri, geamuri, uşi, grupuri sanitare etc.;  
3. Ia notă de stricăciunile produse în perioada în care a fost de serviciu, identifică vinovaţii în vederea recuperării 
pagubei;  
4. Supraveghează intrarea elevilor la primele ore de curs şi verifică ţinuta elevilor; 
5. Au în vedere siguranţa cataloagelor şi a cancelariei;  
6. Verifică ordinea şi disciplina în pauze, pe culoare și în curtea școlii;  
7. Supraveghează elevii în timpul pauzelor împreună cu personalul de pază;  
8. Iau măsuri de atenuare a conflictelor iscate în unitatea şcolară şi de informare a conducerii în cazul în care se impune 
acest lucru.  
9. Avizează părăsirea unităţii de către elevii aflaţi în situaţii speciale, după ce a fost luată legătura cu părinţii acestora şi 
s-a adus la cunoştinţă conducerii;  
10. Asigură acordarea primului ajutor în situaţii care necesita acest lucru;  
11. În caz de alarmă, supraveghează evacuarea elivilor din şcoală, respectând indicatoarele pentru evacuare;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


