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Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a unităţii de învățământ a fost elaborat în
conformitate cu prevederile Constituţiei României, ale Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu
comletările și modificările ulterioare precum şi cu alte acte normative elaborate de Ministerul
Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice în colaborare cu alte ministere.
Prezentul regulament are la bază drept suport Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare
a unităţilor de învăţământ preuniversitar, document aprobat prin ordinul al Ministrului Educaţiei
Naţionale și Cercetării Științifice, Nr. 5079/2016 , Statul Elevului, document aprobat prin ordinul
Ministrului nr. 4742/10.08.2016 și a fost elaborat de un colectiv de lucru, numit prin hotărârea
Consiliului de Administraţie, a fost supus dezbaterii Consiliului reprezentativ al părinţilor, Consiliului
şcolar al elevilor, Consiliului profesoral şi aprobat în Consiliul de Administraţie în data de 03
octombrie 2019
Cap. I Reglementări specifice unității de învățământ
Art.1
(1) Accesul elevilor, părinților/tutorilor/susținătorilor legali, cadrelor didactice și vizitatorilor în
unitatea școlară se face conform Procedurii privind reglementarea accesului în unitatea de învățământ,
nr. 1662/30.09.2019, aprobată în Consiliul de Administrație din data de 03.10.2019 (Anexa 1).
(2) Activitățile cultural – artistice desfășurate cu ocazia Zilelor școlii vor avea loc în fiecare an, în
apropierea zilei de naștere a patronului spiritual al școlii, Mihai Eminescu – 15 ianuarie.
(3) Imnul școlii este compus de către prof. Romeo Tălmaciu. Textul imnului este realizat către prof.
Romeo Tălmaciu în colaborare cu d-na învățătoare Ortansa Mititelu. Școala deține drepturile de autor
ale acestei piese, ca urmare a donației făcută de prof. Tălmaciu Romeo.
(4) Semnele distinctive ale Școlii Gimnaziale “Mihai Eminescu” Vaslui sunt:
a) ecusonul pentru elevi;
b) sigla școlii;
c) uniforma școlară pentru învățământul primar: cămașă/bluză albă, vestă/sarafan/fustă roșie, pantalon
negru sau uniformă personalizată;
d) uniforma școlară pentru învățământul gimnazial: cămașă/bluză albă, vestă, pantalon negru, cravată
personalizată a fiecărei clase.
Cap. II Organisme de conducere şi consultative ale unităţii şcolare
Consiliul de Administraţie
Art. 2.
(1) Consiliul de administraţie este organ de conducere al unităţii de învăţământ.
(2) Consiliul de administraţie se organizează şi funcţionează conform Metodologiei-cadru de
organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie din unităţile de învăţământ, aprobată prin ordin
al ministrului educaţiei naţionale și cercetării științifice.
(3) Directorul unităţii de învăţământ de stat este preşedintele Consiliului de Administraţie. Pentru
unităţile de învăţământ particular şi confesional, Conducerea consiliului de administraţie este asigurată
de persoana desemnată de fondatori.
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Art. 3
(1) La şedinţele Consiliului de administraţie participă de drept, reprezentanţii organizaţiilor sindicale
reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de învăţământ, cu
statut de observatori.
(2) Preşedintele Consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentanţii organizaţiilor
sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de
învăţământ la toate şedinţele Consiliului de administraţie. Membrii Consiliului de administraţie,
observatorii şi invitaţii sunt convocaţi cu cel puţin 72 de ore înainte de începerea şedinţei ordinare,
comunicându-li-se ordinea de zi şi documentele ce urmează a fi discutate. În cazul şedinţelor
extraordinare convocarea se face cu cel puţin 24 de ore înainte. Procedura de convocare se consideră
îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele mijloace: poştă, fax, e-mail sau sub semnătură.
(3) La şedinţele Consiliului de Administraţie în care se dezbat aspecte privind elevii, preşedintele
consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul elevilor, care are statut de
observator.
Consiliul profesoral
Art.4
(1) Totalitatea cadrelor didactice dintr-o unitate de învăţământ constituie Consiliul profesoral al unităţii
de învăţământ. Preşedintele Consiliului profesoral este directorul.
(2) Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la
solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice.
(3) Cadrele didactice au dreptul să participe la toate şedinţele Consiliilor profesorale din unităţile de
învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea, obligaţia principală fiind de a participa la şedinţele
Consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde, la începutul anului şcolar, declară că are norma
de bază. Absenţa nemotivată de la şedinţele la unitatea la care a declarat că are norma de bază se
consideră abatere disciplinară.
(4) Consiliul profesoral se întruneşte legal în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total al
membrilor.
(5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al
membrilor Consiliului profesoral şi sunt obligatorii pentru personalul unităţii de învăţământ, precum şi
pentru beneficiarii primari ai educaţiei. Modalitatea de vot se stabileşte la începutul şedinţei.
(6) Directorul unităţii de învăţământ numeşte, prin decizie, secretarul Consiliului profesoral, în baza
votului cadrelor didactice. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele - verbale
ale şedinţelor Consiliului profesoral.
(7) La şedinţele Consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută,
reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor administraţiei publice locale
şi ai partenerilor sociali.
(8) La sfârşitul fiecărei şedinţe a Consiliului profesoral, toţi membrii şi invitaţii au obligaţia să semneze
procesul-verbal de şedinţă.
(9) 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 şi i se numerotează
paginile. Pe ultima pagină, directorul unităţii de învăţământ semnează pentru certificarea numărului
paginilor registrului şi aplică ştampila unităţii de învăţământ.
(10) Registrul de procese-verbale al Consiliului profesoral este însoţit, în mod obligatoriu, de un dosar
care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii,
sesizări etc.), numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. Registrul şi dosarul se păstrează într-un
fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ.
Art. 5
(1)Atribuţiile Consiliului profesoral sunt specificate în ROFUIP aprobat prin OMENCȘ
nr.5079/31.08.2016, articolul 58.
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Consiliul clasei
Art. 6
(1) Consiliul clasei funcţionează în învăţământul primar, gimnazial, liceal, profesional şi postliceal şi
este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte
delegat al comitetului de părinţi al clasei, cu excepţia claselor din învăţământul postliceal şi, pentru
toate clasele, cu excepţia celor din învăţământul primar, din reprezentantul elevilor clasei respective.
(2) Preşedintele Consiliului clasei este învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar,
respectiv profesorul diriginte, în cazul învăţământului gimnazial, liceal, profesional şi postliceal.
(3) Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru. El se poate întâlni ori de câte ori situaţia
o impune, la solicitarea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, respectiv a
profesorului diriginte, a reprezentanţilor părinţilor şi ai elevilor.
Art. 7
(1) Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase, având următoarele obiective:
a) armonizarea activităţilor didactice cu nevoile educaţionale ale elevilor şi cu aşteptările părinţilor;
b) evaluarea corectă a progresului şcolar şi comportamental al elevilor;
c) coordonarea intervenţiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării rezultatelor
elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaţionale, stabilite pentru colectivul clasei;
d) stabilirea şi punerea în aplicare a modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învăţare;
e) organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe şcolare înalte.
Art. 8
(1) Consiliul clasei are următoarele atribuţii:
a) analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev;
b) stabileşte măsuri de asistenţă educaţională, atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de
comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite;
c) stabileşte notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de comportamentul acestora în
unitatea de învăţământ preuniversitar şi în afara acesteia, şi propune consiliului profesoral validarea
mediilor mai mici decât 7,00 şi respectiv mai mici decât 8,00 pentru unităţile de învăţământ cu
profil pedagogic, teologic şi militar sau a calificativelor "suficient" şi "insuficient", pentru
învăţământul primar;
d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
e) participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea
învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte sau a cel
puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei;
f) propune învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte,
din proprie iniţiativă sau la solicitarea directorului ori a consiliului profesoral, după caz, sancţiunile
disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
Art.9
(1) Hotărârile Consiliului clasei se adoptă cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, în prezenţa
a cel puţin 2/3 din numărul acestora.
(2) Hotărârile adoptate în şedinţele Consiliului clasei se înregistrează în registrul de procese-verbale ale
consiliului clasei. Registrul de procese-verbale al Consiliului clasei este însoţit în mod obligatoriu, de
dosarul care conţine anexele proceselor-verbale.
(3)Mediile la purtare mai mici decât 7.00, sunt propuse spre avizare de către profesorul diriginte
consiliului clasei. Avizarea se face cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, în prezenţa a cel
puţin 2/3 din numărul acestora. Ulterior, propunerile avizate sunt înaintate spre aprobare Consiliului
profesoral.
Art. 10
(1) Documentele Consiliului clasei sunt:
a) tematica şi graficul şedinţelor Consiliului clasei;
b) convocatoarele la şedinţele Consiliului clasei;
c) registrul de procese-verbale al Consiliului clasei, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-verbale
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Adunarea generală a părinţilor
Art.11
(1) Adunarea generală a părinţilor este constituită din toţi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai
copiilor/elevilor de la grupă/clasă.
(2) Adunarea generală a părinţilor hotărăşte referitor la activităţile de susţinere a cadrelor didactice şi a
echipei manageriale a unităţii de învăţământ, în demersul de asigurare a condiţiilor necesare educării
copiilor/elevilor.
(3) În adunarea generală a părinţilor se discută problemele generale ale colectivului de elevi şi nu
situaţia concretă a unui elev. Situaţia unui elev se discută individual, numai în prezenţa părintelui,
tutorelui sau susţinătorului legal al elevului respectiv.
Art.12
(1) Adunarea generală a părinţilor se convoacă de către educatoare/învăţător/institutor/profesorul
pentru învăţământul preşcolar/primar/profesorul diriginte, de către preşedintele comitetului de părinţi al
clasei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi ori al elevilor clasei.
(2) Adunarea generală a părinţilor se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este valabil
întrunită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai
copiilor/elevilor din grupa/clasa respectivă şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei
prezenţi. În caz contrar, se convoacă o nouă adunare generală a părinţilor, în cel mult 7 zile, în care se
pot adopta hotărâri, indiferent de numărul celor prezenţi.
Comitetul de părinţi
Art.13
(1) În unităţile de învăţământ, la nivelul fiecărei grupe/clase, se înfiinţează şi funcţionează Comitetul de
părinţi.
(2) Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea generală
a părinţilor, convocată de educatoare/învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul preşcolar sau
primar/profesorul diriginte care prezidează şedinţa.
(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea Comitetului de părinţi are loc în primele 30 zile
calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar.
(4) Comitetul de părinţi se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri; în prima şedinţă de
după alegere membrii comitetului decid responsabilităţile fiecăruia, pe care le comunică profesorului
pentru învăţământul preşcolar/primar/profesorului diriginte.
(5) Comitetul de părinţi reprezintă interesele părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai elevilor
clasei în adunarea generală a părinţilor la nivelul şcolii, în Consiliul reprezentativ al părinţilor, tutorilor
sau susţinătorilor legali, în Consiliul profesoral, în Consiliul clasei şi în relaţiile cu echipa managerială.
Art.14
(1) Organizarea, funcționarea și atribuțiile Comitetului de părinţi sunt prevăzute la articolele 176,
177, 178, 179, 180, 181 din ROFUIP aprobat prin OMENCȘ nr.5079/31.08.2016.
Art. 15
(1) Preşedintele Comitetului de părinţi reprezintă părinţii, tutorii sau susţinătorii legali în relaţiile cu
conducerea unităţii de învăţământ şi alte foruri, organisme şi organizaţii.
Art.16
(1) Comitetul de părinţi poate decide să susţină, inclusiv financiar, întreţinerea, dezvoltarea şi
modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea Comitetului de părinţi nu este obligatorie.
(2) Sponsorizarea unei grupe/clase de către un agent economic/persoane fizice se face cunoscută
Comitetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru
copii/elevi/părinţi, tutori sau susţinători legali.
(3) Este interzisă implicarea copiilor/elevilor sau a cadrelor didactice în strângerea fondurilor.
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Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi
Art.17
(1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează Consiliul reprezentativ al părinţilor.
(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din preşedinţii
Comitetelor de părinţi.
Art.18
(1) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2 vicepreşedinţi ale căror atribuţii
se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, şi se consemnează în procesul-verbal
al şedinţei.
(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar. Convocarea
şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către preşedintele acestuia sau, după caz, de
unul dintre vicepreşedinţi.
(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor
legali în organismele de conducere şi comisiile unităţii de învăţământ .
(4) Consiliul reprezentativ al părinţilor decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor
prezenţi.
(5) Preşedintele reprezintă Consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte persoane fizice şi
juridice.
(6) Preşedintele prezintă, anual, raportul de activitate Consiliului reprezentativ al părinţilor.
Art.19
(1)Atribuțiile Consiliului reprezentativ al părinţilor sunt prevăzute în articolul 184 din ROFUIP aprobat
prin OMENCȘ nr.5079/31.08.2016.
Art.20
(1) Consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţia de părinţi a unităţii de învăţământ poate atrage resurse
financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., din partea unor persoane
fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, care vor fi utilizate pentru:
a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi sportive;
b) acordarea de premii şi de burse elevilor;
c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;
d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială
precară;
e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de adunarea
generală a părinţilor pe care îi reprezintă.
Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali
Art. 21
(1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a asigura
frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului,
până la finalizarea studiilor.
(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care nu asigură şcolarizarea elevului, pe perioada
învăţământului obligatoriu, poate fi sancţionat cu amendă cuprinsă între 100 lei şi 1000 lei ori este
obligat să presteze muncă în folosul comunităţii.
(3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (2) se realizează
de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea Consiliului de administraţie al
unităţii de învăţământ.
(4) Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învăţământ, părintele,
tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea
menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă/ pentru evitării degradării stării de sănătate a
celorlalţi elevi/preşcolari din colectivitate/ unitatea de învăţământ.
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(5) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia
legătura cu profesorul pentru învăţământul preşcolar/învăţătorul/ institutorul/profesorul pentru
învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului. Prezenţa
părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal va fi consemnată în caietul educatorului
educatoarei/învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământ preşcolar/primar, profesorului
diriginte, cu nume, dată şi semnătură.
(6) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului răspunde material pentru distrugerile bunurilor
din patrimoniul şcolii, cauzate de elev.
(7) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din învăţământul primar are obligaţia să-l
însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea orelor de curs să-l preia. În cazul
în care părintele, tutorele sau susţinătorul legal nu poate să desfăşoare o astfel de activitate,
împuterniceşte o altă persoană.
Art. 22
(1) Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbala etc., a copiilor/elevilor şi a
personalului unităţii de învăţământ.
Art. 23
(1) Respectarea prevederilor Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ
preuniversitar aprobat prin OMENCȘ nr. 5079/31.08.2016 şi a Regulamentului de organizare şi
funcţionare al unităţii de învăţământ este obligatorie pentru părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai
copiilor/elevilor.
Drepturile părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali
Art. 24
(1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al preşcolarului/elevului are dreptul să decidă, în limitele
legii, cu privire la unitatea de învăţământ unde va studia copilul/elevul.
Art. 25
(1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat periodic
referitor la situaţia şcolară şi comportamentul propriului copil.
(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească informaţii
numai referitor la situaţia propriului copil.
Art. 26
(1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta unităţii de
învăţământ dacă:
a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul unităţii de
învăţământ;
b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;
c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ;
d) participă la întâlnirile programate cu educatorul/educatoarea/învăţătorul/institutorul/ profesorul
pentru învăţământ preşcolar/primar/profesorul diriginte.
(2) Consiliul de administraţie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al părinţilor, tutorilor sau
susţinătorilor legali în unităţile de învăţământ, pentru alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (1).
Art. 27
(1) Părinţii, tutorii sau susţinători legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate juridică,
conform legislaţiei în vigoare.
(2) Asociaţia părinţilor se organizează şi funcţionează în conformitate cu propriul statut.
Art. 28
(1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite rezolvarea unor
stări conflictuale în care este implicat propriul copil, prin discuţii amiabile, cu salariatul unităţii de
învăţământ implicat, cu educatorul/educatoarea/ învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul
preşcolar/primar /profesorul diriginte, cu directorul unităţii de învăţământ. În situaţia în care discuţiile
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amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele, tutorele sau susţinătorul legal adresează o
cerere scrisă conducerii unităţii de învăţământ.
(2) În cazul în care au fost parcurse etapele menţionate la alin. (1), fără rezolvarea stării conflictuale,
părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite rezolvarea situaţiei
la inspectoratul şcolar.
(3) În cazul în care au fost parcurse etapele prevăzute la alin. (1) şi (2), fără rezolvarea stării
conflictuale, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite
rezolvarea situaţiei la Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice.
Consiliul Școlar al elevilor
Art. 29
(1) Fiecare clasă îşi va alege reprezentantul în Consiliul Școlar al 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 se constituie Consiliul școlar al elevilor, format din
reprezentanţii elevilor de la fiecare clasă.
Art. 30
(1) Consiliul Școlar al elevilor este structură consultativă şi partener al unităţii de învăţământ şi
reprezintă interesele elevilor din învăţământul preuniversitar la nivelul unităţii de învăţământ.
(2) Prin Consiliul Școlar al elevilor, elevii îşi exprimă opinia în legătură cu problemele care îi afectează
în mod direct.
(3) Consiliul școlar 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, respectiv consilierul
educativ al şcolii, care va stabili legătura între corpul profesoral şi Consiliul Școlar al elevilor.
Art. 31
(1) Atribuţiile Consiliului școlar al elevilor sunt prevăzute în Statutul Elevului aprobat prin OMENCȘ
nr.4742/10.08.2016, art.41.
Art. 32
(1) Forul decizional al Consiliului Școlar al elevilor din unitatea de învăţământ este Adunarea
generală.
(2) Adunarea generală a Consiliului școlar al elevilor din unitatea de învăţământ este formată din
reprezentanţii claselor şi se întruneşte cel puţin o dată pe lună.
(3) Consiliul elevilor din unitatea de învăţământ 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.
Art. 33
(1) Consiliul Școlar al elevilor îşi alege, prin vot universal, secret și liber, preşedintele.
(2) Pentru unităţile de învăţământ care au doar clase din învăţământul primar şi gimnazial, preşedintele
Consiliului școlar al elevilor este ales dintre elevii claselor a VII-a - a VIII-a.
(3) Mandatul preşedintelui Consiliului școlar al elevilor este de maximum 2 ani.
Art. 34
(1)Vicepreşedintele, secretarul şi membrii Consiliului Școlar al elevilor din unitatea de învăţământ au
atribuţiile prevăzute de Statutul Elevului aprobat prin OMENCȘ nr. 4742/10.08.2016.
Art. 35
(1)Funcţionarea Consiliului Școlar al elevilor se face în conformitate cu Statutul Elevului aprobat prin
OMENCȘ nr. 4742/10.08.2016.

7

Cap. III. Personalul unității de învățământ
Art.36
(1) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să îndeplinească condiţiile de studii cerute pentru
postul ocupat şi să fie apt din punct de vedere medical.
(2) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu
valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament
responsabil.
(3) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să
afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia.
(4) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi
să agreseze verbal, fizic sau emoţional elevii şi/sau colegii.
(5) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia de a veghea la siguranţa elevilor, în incinta
unităţii de învăţământ, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor
extracurriculare/extraşcolare.
(6) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile publice de
asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în
legătură cu orice încălcări ale drepturilor copilului/elevului, inclusiv în legătură cu aspecte care îi
afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică.
Art. 37
(1) Evaluarea personalului didactic se face conform legislaţiei în vigoare în baza fișei de evaluare
aprobată în Consiliul de Administrație la începutul anului școlar.
Art. 38
(1) Evaluarea personalului nedidactic se face la sfârşitul anului calendaristic conform prevederilor
legale şi ale Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ preuniversitar, în baza
fişei postului.
Art. 39
(1) Personalul didactic răspunde disciplinar conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu
modificările si completările ulterioare.
Art. 40
(1) Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul
Muncii, republicata, cu modificările si completările ulterioare.
Personalul didactic
Art.41
(1) Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele
colective de muncă aplicabile.
Art.42
(1) Pentru încadrarea şi menţinerea într-o funcţie didactică de conducere, de predare şi instruire practică
sau într-o funcţie didactică auxiliară, personalul didactic are obligaţia să prezinte un certificat medical,
eliberat pe un formulat specific, elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Sănătăţii.
Art. 43
(1) Cadrele didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul
managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile, pot face parte din corpul naţional
de experţi în management educaţional, iar procedura şi criteriile de selecţie se stabilesc prin
metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
(2) Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în condiţiile legii.
Art.44
(1) Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea
prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanţii
legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancţionează conform legii.
Art.45
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(1) În unitatea învăţământ se organizează permanent, pe durata desfăşurării cursurilor, serviciul pe
şcoală al cadrelor didactice, în zilele în care acestea au mai puţine ore de curs. Atribuţiile cadrelor
didactice de serviciu sunt întocmite de Comisia pentru întocmirea orarului şi asigurarea serviciului pe
şcoală. (Anexa 2)
Art.46
(1) Toate cadrele didactice, implicate prin natura funcţiei în instruirea şi educarea elevilor şcolii vor
trebui să dea dovadă de punctualitate, responsabilitate, consecvenţă, corectitudine şi fermitate în
rezolvarea tuturor problemelor legate de demersul instructiv-educativ.
Art.47
(1) In prima săptămână a fiecărui semestru vor fi prezentate conducerii şcolii după caz planificările
anuale şi semestriale la toate disciplinele cuprinse în încadrare. In cursul semestrului, autorii
planificărilor pot interveni cu modificări sau completări.
Art.48
(1) Temele înscrise în planificări vor corespunde cu înscrisurile din condica de prezenţă.
Art.49
(1) La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, învăţătorii, profesorii şi profesorii
diriginţi au obligaţia de a încheia situaţia şcolară a elevilor şi să verifice în mod riguros cataloagele
claselor repartizate, făcându-se răspunzători pentru greşelile comise, care pot influenţa rezultatul
final, respectiv media generală.
Art.50
(1) Toate cadrele didactice ale şcolii au obligaţia de a acţiona individual sau în grup pentru
îndeplinirea la termen şi în mod responsabil a tuturor sarcinilor încredinţate de conducerea şcolii.
Art.51
(1) Cadrele didactice răspund de instruirea riguroasă a elevilor care efectuează serviciul pe clasă.
Art.52
(1) Învăţătorii, profesorii diriginţi, cadrele de serviciu pe şcoală precum şi secretarii şcolii răspund
permanent de asigurarea protecţiei cataloagelor, a registrelor matricole şi a condicilor de prezenţă.
Art.53
(1) Se interzice scoaterea din incinta şcolii a documentelor şcolare pentru completare sau alte motive.
Art.54
(1) Semestrial, învăţătorii şi profesorii de toate specialităţile verifică exactitatea şi corectitudinea
mediilor încheiate. Se interzice modificarea de note sau medii. Toate notele neclare sau eronat
consemnate sau mediile greșit calculate se pot anula sau corecta respectând indicațiile de completare
din catalog.
Art. 55
(1) Prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează în
catalog, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.
(2) Motivarea absenţelor se face de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/
profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative.
(3) În cazul elevilor minori, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au obligaţia de a prezenta personal
învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte actele
justificative pentru absenţele copilului său.
(4) Actele 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, cererea scrisă a părintelui, tutorului sau
susţinătorului legal al elevului, adresată învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul
primar /profesorului diriginte al clasei. Numărul absenţelor care pot fi motivate, fără documente medicale,
doar pe baza cererilor părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, nu poate depăşi 3 zile pe semestru, iar
cererile respective trebuie avizate de către directorul unităţii de învăţământ. Toate adeverinţele medicale
trebuie să aibă viza cabinetului, care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.
(5) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maximum 7 zile de la
reluarea activităţii elevului şi vor fi predate săptămânal conducerii școlii de către
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învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/ profesorul diriginte și vor fi păstrate în
dosarul “Motivări absențe elevi” pe tot parcursul anului şcolar.
(6) Nerespectarea termenului prevăzut la alin.(5) atrage, de regulă, declararea absențelor ca nemotivate.
Art.56
(1) Toate documentele şcolii (cataloage, registre matricole, registru de evidenţă a elevilor, acte de studii,
etc.) vor fi completate cu cerneală neagră sau tuş negru, cât mai clar şi citeţ complet în toate rubricile
formularului şi de preferinţă cu majuscule.
Art. 57
(1) În primele 15 zile ale fiecărui an şcolar vor fi completate, actualizate şi avizate toate carnetele de
note ale elevilor. Completarea carnetelor o face învăţătorul sau profesorul diriginte.
Art.58
(1) Personalul didactic al şcolii are obligaţia de a-şi completa dosarul personal cu actele necesare. La
dosarul personal vor fi prezentate numai acte în copie, şcoala neasumându-şi răspunderea pentru păstrarea
actelor originale.
Art.59
(1) Condica de prezenţă se completează zilnic, după efectuarea activităţilor şi numai în concordanţă cu
conţinutul planificărilor. Activităţile realizate şi neconfirmate cu semnătură nu vor fi trecute în pontaj şi
deci nici în statele de plată. Toate activităţile suplimentare cu elevii vor fi consemnate în condică, la
sfârşitul programului.
Art.60
(1) Se interzice modificarea locului de desfăşurare a orelor de curs fără aprobarea conducerii şcolii.
Art.61
(1) Învoirea cadrelor didactice de la cursuri se face cel mult 3 zile lucrătoare pe semestru, numai în cazuri
bine justificate, cu aprobarea conducerii şcolii, pe bază de cerere scrisă şi presupune în mod obligatoriu
asigurarea suplinirii şi semnătura de acceptare din partea suplinitorului. În cazuri excepționale, cererea de
învoire va fi analizată și supusă aprobării în Consiliul de Administrație.
Art.62
(1) Cadrele didactice în general, învăţătorii diriginţi în special, au obligaţia să însoţească permanent elevii
în toate activităţile de grup organizate cu aprobarea conducerii şcolii: excursii, drumeţii, vizionări de
spectacole, acţiuni cultural-artistice sau sportive, concursuri etc.
Art.63
(1) Se interzice scoaterea elevilor de la ore pentru abateri disciplinare sau pentru a rezolva diverse misiuni
străine de activitatea planificată.
Art.64
(1) Este interzisă strângerea de bani de la elevi şi păstrarea lor de către învăţători sau profesori.
Art.65
(1) Se interzice crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor
de natură politică şi prozelitism religios, precum şi orice formă de activitate care încalcă normele de
conduită morală şi convieţuire socială, care pun în pericol sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a
beneficiarilor primari ai educaţiei şi a personalului din unitate.
Art. 66
(1) Se interzice lăsarea nesupravegheată a elevilor în sălile de clasă, cabinete sau laboratoare.
Art.67
(1) Învăţătorii şi profesorii care au ultima oră din schimb, au obligaţia de a supraveghea eliberarea
integrală a spaţiilor, în mod ordonat şi operativ, constatând şi eventuale nereguli privind starea curățeniei și
bunurilor clasei.
Art. 68
(1) Pentru asigurarea integrităţii şi funcţionalităţii bunurilor şcolii, toate cadrele didactice vor prelua pe
bază de subinventar toate obiectele de inventar şi mijloacele fixe din sălile de clasă, laboratoare, magazii
de material didactic, etc. şi vor verifica periodic existenţa lor și starea lor.
(2) Instrumentele muzicale repartizate şi folosite de elevi vor fi luate sub semnătură de către unul din
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părinţi sau susţinătorul legal.
Art.69
(1) Cadrele didactice stagiare şi cadrele didactice necalificate se pregătesc zilnic pentru lecţii întocmind
proiecte didactice, iar săptămânal au obligaţia de a le prezenta conducerii şcolii pentru avizare.
Art.70
(1) Rezultatele elevilor obţinute la sfârşitul anului şcolar vor fi trecute în registrele matricole de către
învăţător sau profesorul diriginte, iar secretarul școlii va verifica corectitudinea celor înscrise.
Art.71
(1) Se interzice oricărui cadru didactic folosirea telefonului mobil la ore și la activităţile metodice.
Art.72
(1) Cadrele didactice vor folosi un sistem cât mai eficient de comunicare cu părinţii elevilor cu privire
la aspecte urgente (telefoane, email, SMS, etc.)
Art.73
(1) Plecarea elevilor navetişti în partea finală a ultimei ore de curs se face numai cu aprobarea profesorilor
diriginţi sau învăţători și a conducerii școlii, la solicitarea părinților sau susținătorilor legali.
Art.74
(1) Toate cadrele didactice vor respecta fişa postului şi contractul colectiv de muncă.
Art.75
(1) Toate cadrele didactice au obligaţia de a consulta materialele informative puse la dispoziţie în cancelarie
la avizier sau transmise în format electronic pe grupul de lucru colegisc6vs@googlegroups.com.
Personalul didactic auxiliar
Compartimentul secretariat - secretar
Art.76
(1) Compartimentul secretariat cuprinde, după caz, posturile de secretar şef, secretar şi informatician.
(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului unității de învățământ si îndeplinește sarcinile
stabilite de reglementările legale si/sau atribuite, prin fisele postului, persoanelor menționate la alin. (1).
(2) Secretariatul funcţionează în program de lucru cu elevii, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali sau alte
persoane interesate din afara unităţii, potrivit unui program de lucru aprobat de director, în baza hotărârii
Consiliului de administraţie.
Art. 77
(1) Compartimentul secretariat are următoarele responsabilităţi:
a) asigurarea transmiterii informaţiilor la nivelul unităţii de învăţământ;
b) întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date de la nivelul unităţii de învăţământ;
c) întocmirea, înaintarea spre aprobare directorului şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte
categorii de documente solicitate de către autorităţi şi instituţii competente, de către Consiliul de
administraţie ori de către directorul unităţii de învăţământ;
d) înscrierea antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor pe baza dosarelor personale, ţinerea, organizarea
şi actualizarea permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea
antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administraţie;
e) înregistrarea şi verificarea dosarelor pentru acordarea burselor sau a altor drepturi care se acordă
elevilor, potrivit legii;
f) rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor şi evaluărilor naţionale, ale
examenelor de admitere şi de ocupare a posturilor vacante, conform atribuţiilor specificate în fişa
postului;
g) completarea, verificarea şi păstrarea în condiţii de securitate a documentelor, arhivarea
documentelor create şi intrate în unitatea de învăţământ, referitoare la situaţia şcolară a elevilor şi a
statelor de funcţii pentru personalul unităţii;
h) procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii şi a documentelor şcolare, în
conformitate cu prevederile "Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al
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documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar", aprobat prin ordin al ministrului
educaţiei naţionale;
i) selecţionarea, evidenţa şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele Naţionale, după expirarea
termenelor de păstrare, stabilite prin "Indicatorul termenelor de păstrare", aprobat prin ordin al
ministrului educaţiei naţionale;
j) păstrarea şi aplicarea sigiliului unităţii şcolare, în urma împuternicirii, în acest sens, prin decizie
emisă de director, pe documentele avizate şi semnate de persoanele competente; procurarea, deţinerea
şi folosirea sigiliilor se realizează în conformitate cu reglementările stabilite prin ordinul ministrului
educaţiei naţionale;
k) întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor;
l) asigurarea asistenţei tehnice pentru emiterea/adoptarea actelor de autoritate, pentru încheierea
contractelor sau a altor acte juridice care dau naştere, modifică sau sting raporturile juridice dintre
şcoală şi angajaţi, părinţi sau alte persoane fizice sau juridice;
m) întocmirea, la solicitarea directorului, a statelor de personal pentru toţi angajaţii unităţii de
învăţământ;
n) întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii de învăţământ;
o) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură;
p) gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ;
q) întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului, în
conformitate cu prevederile legale;
r) păstrarea legăturii cu toate compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului şcolar, din
cadrul autorităţilor administraţiei publice locale sau din cadrul altor instituţii şi autorităţi competente în
soluţionarea problemelor specifice;
s) rezolvarea oricăror altor probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, contractelor colective
de muncă aplicabile, hotărârilor Consiliului de administraţie sau deciziilor directorului, sunt stabilite în
sarcina sa.
Art.78
(1)Secretarul şef al unităţii de învăţământ pune la dispoziţia cadrelor didactice condica de prezenţă,
fiind responsabil de siguranţa acesteia.
(2) Secretarul şef răspunde de integritatea şi securitatea cataloagelor. La sfârşitul orelor de curs
secretarul verifică, împreună cu profesorul de serviciu, consemnând într-un proces-verbal, existenţa
tuturor cataloagelor.
(3) În perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se păstrează la secretariat.
(4) În situații speciale, atribuțiile prevăzute la alin. (1) si (2) pot fi îndeplinite, prin delegare de sarcini,
si de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unității de învățământ, cu acordul
prealabil al personalului solicitat.
(5) Se interzice condiţionarea eliberării adeverinţelor, foilor matricole, caracterizărilor şi a oricăror
acte de studii sau documente şcolare, de obţinerea de beneficii materiale.
Art. 79
(1) Secretarul şcolii are obligaţia de a respecta fişa postului şi poate primi şi alte sarcini.
Compartimentul financiar – contabilul unității
Art. 80
(1) Compartimentul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unităţii de învăţământ în
care sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, ţinerea evidenţei contabile,
întocmirea/transmiterea situaţiilor financiare asupra fondurilor şi patrimoniului unităţii, precum şi
celelalte activităţi prevăzute de legislaţia în vigoare cu privire la finanţarea învăţământ. şi
contabilitatea instituţiilor.
(2) Din compartimentul financiar fac parte administratorul financiar (contabil-șef).
(3) Compartimentul financiar este subordonat directorului unităţii de învăţământ
Art. 81
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(1) Compartimentul financiar are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale:
a) desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii şcolare, în conformitate cu dispoziţiile legale
în vigoare;
b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unităţii de învăţământ, în
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile consiliului de administraţie;
c) întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform legislaţiei în vigoare
şi contractelor colective de muncă aplicabile;
d) informarea periodică a consiliului de administraţie şi a consiliului profesoral cu privire la execuţia
bugetară;
e) organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor;
f) consemnarea în documente justificative a oricărei operaţii care afectează patrimoniul unităţii de
învăţământ şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor justificative, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
g) efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de lege şi ori de câte ori
consiliul de administraţie consideră necesar;
h) întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-contabil;
i) îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ faţă de bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale de stat, bugetul local şi faţă de terţi;
j) implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informatic;
k) avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de
administraţie, respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau patrimoniul
unităţii;
l) asigurarea şi gestionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim special;
m) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea,
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de normele
legale în materie;
n) exercitarea oricăror atribuţii şi responsabilităţi, prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractele
colective de muncă aplicabile sau stabilite de către director sau de către Consiliul de administraţie.
Art. 82
(1) Întreaga activitate financiară a unităţilor de învăţământ se organizează şi se desfăşoară cu
respectarea legislaţiei în vigoare.
(2) Activitatea financiară a unităţilor de învăţământ se desfăşoară pe baza bugetelor proprii care
cuprind, la partea de venituri, fondurile provenite din cele trei forme de finanţare - de bază,
complementară şi suplimentară, din venituri proprii sau din alte surse, iar la partea de cheltuieli, sumele
alocate pentru fiecare capitol şi subcapitol al clasificaţiei bugetare.
Art. 83
(1) Pe baza bugetelor aprobate de către autorităţile competente, directorii şi Consiliul de administraţie
ale unităţii de învăţământ actualizează şi definitivează programele anuale de achiziţii publice, stabilind
şi celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele
fondurilor alocate.
Art. 84
(1) Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanţare.
Art. 85
(1) Contabilul şcolii are obligaţia de a respecta fişa postului şi poate primi şi alte sarcini.

Biblioteca şcolară – bibliotecarul
Art. 86
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(1) Biblioteca şcolară se înfiinţează prin decizia directorului unităţii de învăţământ în baza hotărârii
Consiliului de administraţie. Biblioteca şcolară se poate reorganiza şi integra în centrul de documentare
şi informare, fiind interzisă desfiinţarea acesteia.
(2) Bibliotecarul şcolar este angajat în condiţiile prevăzute de lege şi se subordonează directorului
unităţii de învăţământ.
(3) În conformitate cu prevederile legale, în unităţile de învăţământ se asigură accesul gratuit al
elevilor şi al cadrelor didactice la fondul de carte al bibliotecii școlare.
Art. 87
(1) Bibliotecarul asigură înregistrarea tuturor titlurilor primite pentru fondul de carte cu specificaţii
sau proces – verbal în timp optim (48 ore).
Art. 88
(1) Bibliotecarul are obligaţia de a opera în fişele de bibliotecă numai cititori reali şi cărţi
împrumutate efectiv. Se interzice împrumutarea de lucrări fără înregistrarea acestora în fişe de
bibliotecă.
Art. 89
(1) Bibliotecarul şcolii are obligaţia de a cunoaşte mişcarea elevilor şi va recupera în timp util
manualele şcolare de la elevii transferaţi la alte unităţi şcolare.
Art. 90
(1) Bibliotecarul şcolii are obligaţia de a respecta normele de protecţia muncii şi PSI.
Art. 91
(1) Elevii pot împrumuta cărţi de la bibliotecă şi pe perioada vacanţelor şcolare, când bibliotecarul
este în activitate. Pentru cărţi deteriorate sau pierdute, bibliotecarul va solicita contravaloarea cărţilor
la preţ actualizat.
Art.92
(1) Bibliotecarul şcolii are obligaţia de a respecta fişa postului şi poate primi şi alte sarcini.
Art.93
(1) Bibliotecarul are obligaţia de a colabora cu consilierul educativ şi cu celelalte cadre didactice la
realizarea activităţilor educative din şcoală.
Personalul nedidactic
Art. 94
(1) Personalul nedidactic își desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul
Muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare si ale contractelor colective de muncă
aplicabile.
(2) Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice dintr-o unitate de
învăţământ este coordonată de către director. Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ
aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatele concursului.
(3) Angajarea personalului nedidactic în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se face de
către director, cu aprobarea Consiliului de Administraţie, prin încheierea contractului individual de
muncă.
Art. 95
(1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de administratorul de patrimoniu.
(2) Programul personalului nedidactic se stabileşte de către administratorul de patrimoniu potrivit
nevoilor unităţii de învăţământ şi se aprobă de către directorul/directorul adjunct al unităţii de
învăţământ.
(3) Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În funcţie
de nevoile unităţii, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea acestor
sectoare.
(4) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât cele
necesare unităţii de învăţământ.
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(5) Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul compartimentului
administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în limita competenţelor, de
verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unităţii de învăţământ, în vederea asigurării
securităţii copiilor/elevilor/personalului din unitate.
Compartimentul administrativ
Administratorul de patrimoniu
Art.96
(1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu şi este alcătuit din
personalul nedidactic al unităţii de învăţământ.
(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unităţii de învăţământ.
Art.97
(1) Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale:
a) gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ;
b) realizarea reparaţiilor şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare, curăţenie şi gospodărire a unităţii de
învăţământ;
c) asigurarea întreţinerii terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico - materiale;
d) realizarea demersurilor necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a unităţii de învăţământ;
e) recepţionarea bunurilor, serviciilor şi a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul unităţii de
învăţământ;
f) înregistrarea, pe baza aprobării factorilor competenţi, a modificărilor produse cu privire la
existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor din inventar şi prezenţa actelor corespunzătoare
compartimentului financiar-contabil, pentru a fi operate în evidenţele şi situaţiile contabile;
g) ţinerea evidenţei consumului de materiale aprobate de factorii de conducere, cu justificările
corespunzătoare;
h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, pe linia
securităţii şi sănătăţii în muncă, a situaţiilor de urgenţă şi a normelor P.S.I.;
i) întocmirea proiectului anual de achiziţii cu privire la capitolul bunuri şi servicii şi a documentaţiilor
de atribuire a contractelor, împreună cu compartimentul de achiziţii publice;
j) întocmirea documentaţiei pentru organizarea licitaţiilor şi monitorizarea executării contractelor de
închiriere încheiate de unitatea de învăţământ cu persoane fizice sau juridice;
k) alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.
Art.98
(1) Administratorul de patrimoniu realizează evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor
contabile, prezentarea situaţiilor financiare referitoare la patrimoniu şi administrarea bazei didacticomateriale a unităţilor de învăţământ se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Art. 99
(1) Inventarierea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea unităţii de învăţământ se
realizează în conformitate cu prevederile legale, de către comisia de inventariere, numită prin decizia
directorului.
(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unităţii de
învăţământ se supun aprobării consiliului de administraţie de către director sau, după caz, de către
directorul adjunct, la propunerea motivată a compartimentelor de specialitate, vizată pentru control
financiar preventiv.
Art. 100
(1) Bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ de stat sunt administrate de către Consiliul de
Administraţie.
(2) Bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ particular sunt supuse regimului juridic al
proprietăţii private.
Art. 101
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(1) Bunurile care sunt temporar disponibile şi care fac parte din baza didactico-materială a unităţilor de
învăţământ, pot fi închiriate, cu aprobarea Consiliului de Administraţie, în conformitate cu dispoziţiile
legale în vigoare.
Art.102
(1) Administratorul de patrimoniu are obligaţia de a respecta fişa postului şi poate primi şi alte sarcini.
Personalul de îngrijire şi muncitorul de întreţinere
Art.103
(1) Pe timpul zilei, personalul de îngrijire (femeile de serviciu) şi muncitorul de întreţinere asigură
paza unităţii.
Art.104
(1) Personalul de îngrijire are obligaţia
- să poarte echipament adecvat în timpul serviciului, inclusiv halat alb la distribuirea cornului şi
laptelui la clase.
- să asigure igiena în toate spaţiile şcolii şi împreună cu administratorul şcolii intervin prompt pentru
remedierea tuturor neregulilor semnalate de către profesorul/ învățătorul de serviciu sau de către
directori.
Art.105
(1) Neîndeplinirea repetată a sarcinilor din fişa postului va atrage după sine penalizări de 3-5% din
salariul tarifar lunar
Art.106
(1) Personalul de îngrijire şi muncitorul de întreţinere se găsesc în subordinea directă a
administratorului şcolii.
Muncitorul de întreţinere
Art.107
(1) Muncitorul de întreţinere are responsabilităţile:
- Răspunde de revizuirea si întreținerea instalațiilor electrice, de încălzire, alimentare cu apă, gaz
metan, canalizări interioare;
- Anunță conducerea unității de eventualele avarii si ia masuri urgente pentru remedierea lor;
- Execută lucrări de întreținere necesare în unitatea de învățământ: efectuează lucrări de sudură și
lăcătușerie când este cazul; execută lucrări in domeniul construcțiilor cum ar fi: reparații, gletuit,
zugrăveli, vopsitorie;
- Verifică funcționalitatea mobilierului, ferestrelor, ușilor, dulapurilor, instalațiilor sanitare din
întreaga unitate și execută reparații în limita posibilităților și competențelor profesionale;
- Verifică și repară scaune, bănci școlare, etajere, mese lectura;
- Se îngrijește si răspunde de corecta exploatare a mașinilor, uneltelor, sculelor cu care lucrează;
- Ajută la achiziționarea materialelor specifice activității;
Art.108
(1) Are obligaţia de a respecta sarcinile din fişa postului şi poate primi şi alte însărcinări din partea
conducerii şcolii.
Paznicul
Art. 109
Personalul are responsabilităţile:
- Asigură ordinea la intrarea şi ieşirea elevilor din şcoală şi interzice accesul persoanelor străine în
incinta şcolii.
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- Asigură permanent curăţenia bazei sportive, a curţii şcolii şi a spaţiilor verzi. În perioada de iarnă
asigură degajarea căilor de acces din curtea şcolii şi din faţa şcolii împreună cu muncitorul de
întreţinere.
Art.110
(1) Este interzis cu desăvârşire consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de pază.
Art.111
(1) Toate neregulile constatate în timpul serviciului vor fi consemnate într-un proces-verbal.
Art.112
(1) Paznicul trebuie să respecte consemnul dat de către Poliţia comunitară şi Jandarmerie în timpul
avizării dosarelor personale.
Art.113
(1) Paznicul are obligaţia de a respecta sarcinile din fişa postului şi poate primi şi alte însărcinări din
partea conducerii şcolii.
Beneficiarii direcţi
Drepturile elevilor
Art. 114
(1) Antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii se bucură de toate drepturile constituţionale, precum şi de
egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar al educaţiei.
(2) Conducerea şi personalul din unitatea de învăţământ au obligaţia să respecte dreptul la imagine al
antepreşcolarilor, preşcolarilor şi a elevilor.
(3) Nicio activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea
antepreşcolarilor, preşcolarilor şi a elevilor.
(4) Conducerea şi personalul din unitatea de învăţământ nu pot face publice date personale ale
beneficiarilor primari ai educaţiei, rezultatele şcolare, respectiv lucrări scrise/părţi ale unor lucrări
scrise ale acestora - cu excepţia modalităţilor prevăzute de reglementările în vigoare.
(5) Drepturile elevilor sunt prevăzute în Statutul Elevului, aprobat prin ordinul de ministru nr. 4742/
10.08.2016.
Art. 115
(1) Antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii au dreptul să beneficieze de o educaţie de calitate, prin
aplicarea corectă a planurilor-cadru de învăţământ, prin parcurgerea integrală a programelor şcolare şi
prin utilizarea de către cadrele didactice a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi
dezvoltării competenţelor cheie şi a atingerii obiectivelor educaţionale stabilite.
(2) Elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai acestora au dreptul să fie consultaţi şi să-şi exprime
opţiunea pentru disciplinele din curriculum 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.
Art. 116
(1) Antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii au dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă.
(2) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal, are dreptul de a contesta rezultatele
evaluării la lucrările scrise, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezenţa
elevului şi a părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal, în termen de 5 zile de la comunicare.
(3)În situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare,
elevul/părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, directorului unităţii de
învăţământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice.
(4) Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul va desemna două cadre didactice de specialitate,
din unitatea de învăţământ, care nu predau la clasa respectivă şi care vor reevalua lucrarea scrisă.
(5) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la alin. (4) este nota rezultată în urma
reevaluării. În cazul învăţământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de către cele două
cadre didactice.
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(6) În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă şi nota acordată
în urma reevaluării, este mai mică de un punct, contestaţia este respinsă şi nota acordată iniţial rămâne
neschimbată. În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială şi nota acordată în urma reevaluării este de
cel puţin de un punct, contestaţia este acceptată.
(7) În cazul acceptării contestaţiei, directorul anulează nota obţinută în urma evaluării iniţiale.
Directorul trece nota acordată în urma contestaţiei, autentifică schimbarea prin semnătură şi aplică
ştampila unităţii de învăţământ.
(8) Calificativul sau notele obţinute în urma contestaţiei, rămân definitive.
(9) În situaţia în care în unitatea de învăţământ nu există alţi învăţători/institutori/profesori pentru
învăţământul primar sau profesori de specialitate care să nu predea la clasa respectivă, pot fi desemnate,
de către inspectoratul şcolar, cadre didactice din învăţământul primar sau profesori de specialitate din
alte unităţi de învăţământ.
Art. 117
(1) Beneficiarii primari ai educaţiei din învăţământul de stat au dreptul la şcolarizare gratuită.
(2) În condiţiile prevăzute de lege, elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de
stat pot beneficia de diferite tipuri de burse.
Art. 118
(1) Unităţile de învăţământ sunt obligate să asigure elevilor servicii complementare cum ar fi:
consilierea şi informarea elevilor de către cadrele didactice, în cadrul orei de consiliere, consilierea în
scopul orientării profesionale, consilierea psihologică şi socială prin personal de specialitate.
Art. 119
(1) Statul acordă premii, burse, locuri în tabere 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.
(2) Statul şi alţi factori interesaţi susţin financiar activităţile de performanţă, de nivel naţional şi
internaţional, ale elevilor.
(3) Statul susţine antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii cu probleme şi nevoi sociale, precum şi pe aceia
cu cerinţe educaţionale speciale.
Art. 120
(1) Antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii din unităţile de învăţământ de stat şi particulare
autorizate/acreditate şi confesionale beneficiază de asistenţă medicală, psihologică şi logopedică
gratuită în cabinete medicale, psihologice şi logopedice şcolare, ori în unităţi medicale de stat.
(2) La începutul fiecărui an şcolar, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului
educaţiei naţionale şi ministrului sănătăţii, se realizează examinarea stării de sănătate a
antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor.
(3) Beneficiarii primari ai educaţiei au dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la
concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate
de instituţiile publice.
Art. 121
(1) Elevii din învăţământul obligatoriu beneficiază, pe tot parcursul anului calendaristic, de tarif redus
cu 50% pentru transportul local în comun, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval.
(2) Elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură
de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutela beneficiază de gratuitate pentru toate mijloacele de
transport.
Art.122
(1) Elevii din învăţământul preuniversitar de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat au dreptul
să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense, pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile
şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru o atitudine civică exemplară.
Art. 123
(1) Copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, au aceleaşi
drepturi ca şi ceilalţi elevi.
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Art. 124
(1) Antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii au dreptul să participe la activităţi extraşcolare.
(2) Activităţile extraşcolare sunt realizate în cadrul unităţilor de învăţământ, în cluburi, în palate ale
copiilor, în tabere şcolare, în baze sportive, turistice şi de agrement sau în alte unităţi acreditate în acest
sens, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora.
Art. 125
(1) Elevilor din învăţământul preuniversitar de stat le este garantată, conform legii, libertatea de
asociere în cercuri şi în asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează
şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unităţii de învăţământ.
Art. 126.
(1) În unităţile de învăţământ de stat libertatea elevilor de a redacta şi difuza reviste/publicaţii şcolare
proprii, este garantată, conform legii.
Obligaţiile / îndatoririle elevilor
Art. 127
(1) Beneficiarii primari ai educaţiei din învăţământul de stat au obligaţia de a frecventa cursurile, de a
se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele
prevăzute de programele școlare.
(2) Pentru asigurarea supravegherii şi siguranţei elevilor, pentru care nu se solicită frecventarea orei
de religie, aceştia au obligaţia de a rămâne în sala de clasă şi pot realiza activităţi independente, fără a
perturba activitatea colegilor şi a profesorului de religie.
(3) Obligațiile/îndatoririle elevilor sunt prevăzute în Statutul elevului, aprobat prin ordinul de ministru
nr. 4742/ 10.08.2016.
Art. 128
(1) Beneficiarii primari ai educaţiei trebuie să aibă un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în
unitatea de învăţământ, cât şi în afara ei.
(2) Beneficiarii primari ai educaţiei, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi
individuale ale acestora, vor fi stimulaţi să cunoască şi încurajaţi să respecte:
a) prezentul Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ şi ROFUIP aprobat
prin OMENCȘ nr. 5079/31.08.2016;
b) regulile de circulaţie;
c) normele de securitate şi a sănătăţii în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor;
d) normele de protecţie civilă;
e) normele de protecţie a mediului.
Art. 129
(1)Este interzis elevilor şi tinerilor din sistemul de învăţământ preuniversitar:
a)să poarte o ținută necorespunzătoare: păr vopsit (fete și băieți), tunsoare neîngrijită/ păr netuns
(băieți), păr neprins (fete), unghii lungi și vopsite, accesorii nepotrivite (cercei supradimensionați,
brățări, inele, coliere, pantofi cu toc înalt, curele), machiaj (fete), fuste scurte (fete), pantaloni
neadecvaţi sau scurți (fete și băieți).
b)să distrugă documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din
portofoliu educaţional etc.;
c) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de
învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.);
d) să aducă şi să difuzeze în unitatea de învăţământ materiale care, prin conţinutul lor, atentează la
independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;
e) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de
învăţământ sau care afectează participarea la programul şcolar;
f) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
g) să deţină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara
acestuia, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări şi să participe la jocuri de noroc;
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h) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau de
alte produse pirotehnice cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi sprayuri
lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi
psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de învăţământ;
i) să posede şi/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic;
j) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin
excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs,
doar cu acordul cadrului didactic, în situaţii de urgenţă sau dacă utilizarea lor poate contribui la
optimizarea procesului instructiv-educativ;
k) să înregistreze activitatea didactică; prin excepţie de la această prevedere, este permisă
înregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în care această activitate poate contribui la
optimizarea procesului instructiv-educativ;
l) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii
de învăţământ;
m) să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare şi atitudini ostentative şi
provocatoare;
n) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de
personalul unităţii de învăţământ sau să lezeze în orice mod imaginea publică a acestora;
o) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitate şi în afara ei;
p) să părăsească incinta unităţii de învăţământ în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără
avizul profesorului de serviciu sau a învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul
primar/profesorului diriginte;
q) să aibă o atitudine care constituie o ameninţare la adresa siguranţei celorlalţi elevi şi/sau a
personalului unităţii de învăţământ;
r)să manifeste violență psihologică – bullying - ce implică o serie de acțiuni fizice, verbale,
relaționale și / sau cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârșite cu intenție, în mod
constant și repetat, implicând atingerea demnității, crearea unei atmosfere de intimidare, ostile,
degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane / grup de persoane.
s)să trimită mesaje răutăcioase și / sau amenințătoare unei alte persoane folosindu-se de dispozitive
mobile sau internet;
ș)să răspândească în mediul virtual zvonuri, mesaje de discreditare sau să dezvăluie secrete neplăcute
despre o altă persoană, afectându-i în mod negativ reputația;
t)să trimită mesaje negative pe telefonul altei persoane, atât sms-uri, cât și mesaje trimise prin
intermediul unor aplicații online, de cele mai multe ori, sub identitate falsă sau ascunsă;
ț)să creeze spații virtuale (website, blog, cont pe rețea de socializare) cu conținuturi în care altcineva
este ridiculizat (filme, desene, fotografii, texte etc.);
u)să trimită altora fotografii compromițătoare ale unei persoane fără a avea consimțământul acesteia;
v)să excludă deliberat alte persoane din listele de mailing sau grupuri de comunicare online;
x)să posteze mesaje false, jignitoare sau menite să producă suferință în diverse spații virtuale.
Art. 130.
(1) Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice pentru
consemnarea notelor, precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, pentru informare în
legătură cu situaţia lor şcolară.
Art. 131
(1) Elevii din sistemul de învăţământ de stat au obligaţia de a utiliza cu grijă manualele şcolare primite
gratuit şi de a le restitui în stare bună la sfârşitul anului şcolar.
Cap.IV Evaluarea rezultatelor învăţării. Încheierea situaţiei şcolare
Art. 132
(1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârsta şi de particularităţile psihopedagogice ale
beneficiarilor primari ai educaţiei şi de specificul fiecărei discipline. Acestea pot fi:
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a) chestionări orale;
b) lucrări scrise;
c) experimente şi activităţi practice;
d) referate şi proiecte;
e) interviuri;
f) portofolii;
g) probe practice;
h) alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice şi aprobate de director sau elaborate de
către Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice / Inspectoratele Școlare.
(2) În învăţământul primar, la clasele I- a IV-a, elevii vor avea la fiecare disciplină/modul, cu excepţia
celor preponderent practice, cel puţin o evaluare prin lucrare scrisă pe semestru. La sfârşitul clasei
pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării
precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor faţă de învăţare ale copilului, realizată pe parcursul
întregului an şcolar, se finalizează prin completarea unui raport, de către cadrul didactic responsabil, în
baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
Art. 133
(1)Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip şi lucrările semestriale scrise (teze) se
elaborează pe baza cerinţelor didactico-metodologice stabilite de programele şcolare, parte a
Curriculumului naţional.
Art. 134
(1) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin:
a) aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului - la nivelurile antepreşcolar, preşcolar şi clasa
pregătitoare;
b) calificative - în clasele I-IV;
c) note de la 10 la 1 în învăţământul secundar.
(2) Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma:
"Calificativul/data" sau "Nota/data", cu excepţia celor de la nivelurile antepreşcolar şi preşcolar, care
sunt trecute în caietul de observaţii şi ale celor de la clasa pregătitoare, care se trec în raportul anual de
evaluare.
Art.135
(1) Pentru nivelurile antepreşcolar şi preşcolar, rezultatele evaluării se comunică şi se discută cu
părinţii, tutorii sau susţinătorii legali.
(2) Calificativele/notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor, se trec în catalog şi în
carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă.
(3) Numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu,
exclusiv nota de la lucrarea scrisă semestrială (teză), după caz, trebuie să fie cel puţin egal cu numărul
săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învăţământ. Fac excepţie disciplinele cu o oră de curs
pe săptămână, la care numărul minim de calificative/note este de două.
(4) Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin un calificativ/o notă în plus faţă de
numărul de calificative/note prevăzute la alin. (4), ultimul calificativ/ultima notă fiind acordat, de
regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului, cu condiţia ca acesta să fie prezent la ore.
(5) Disciplinele, la care se susţin lucrări scrise semestriale (teze), precum şi perioadele de desfăşurare a
acestora se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
(6) Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special destinată acestui
scop şi se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în şcoală până la sfârşitul
anului şcolar.
Art.136
(1) La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, cadrele didactice au obligaţia să încheie
situaţia şcolară a elevilor, în condiţiile ROFUIP aprobat prin OMENCȘ nr. 5079/31.08.2016.
(2) La sfârşitul fiecărui semestru, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/
profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin care sunt evaluate
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frecvenţa, comportarea elevului, respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de unitatea de
învăţământ.
(3) La sfârşitul fiecărui semestru învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/
profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situaţiei şcolare a
fiecărui elev.
Art. 137
(1) La fiecare disciplină de studiu media semestrială este calculată din numărul de note prevăzut de
ROFUIP aprobat prin OMENCȘ nr. 5079/31.08.2016.
(2) La disciplinele de studiu la care nu se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza), media semestrială se
obţine prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50
de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.
(3) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepţia notei de
la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.
(4) La disciplinele de studiu la care se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza) media semestrială se
calculează astfel: "media semestriala = (3M+T)/4", unde "M" reprezintă media la evaluarea periodică,
iar "T" reprezintă nota obţinută la lucrarea scrisă semestrială (teză). Nota astfel obţinută se rotunjeşte la
cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.
(5) Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două medii semestriale,
calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire. În cazul în care elevul a fost scutit medical, pe un
semestru, la disciplina educaţie fizică şi sport, calificativul/media de pe semestrul în care elevul nu a
fost scutit devine calificativul/media anuală.
(6) Nota lucrării scrise semestriale (teză) şi mediile semestriale şi anuale se consemnează în catalog cu
cerneală roşie.
(7) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale de la
toate disciplinele şi de la purtare.
Art.138
(1) La clasele I-IV se stabilesc calificative semestriale şi anuale la fiecare disciplină de studiu.
(2) Pentru aceste clase calificativul semestrial pe disciplină/domeniu de studiu se stabileşte astfel: se
aleg două calificative cu frecvenţa cea mai mare, acordate în timpul semestrului, după care, în
perioadele de recapitulare şi de consolidare a materiei, în urma aplicării unor probe de evaluare
sumativă, cadrul didactic poate opta pentru unul dintre cele două calificative.
(3) Pentru aceste clase, calificativul anual la fiecare disciplină/domeniul de studiu este dat de unul
dintre calificativele semestriale stabilite de cadrul didactic în baza următoarelor criterii:
a) progresul sau regresul performanţei elevului;
b) raportul efort-performanţă realizată;
c) creşterea sau descreşterea motivaţiei elevului;
d) realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau de recuperare, stabilite de cadrul
didactic şi care au fost aduse la cunoştinţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.
Art.139
(1) În învăţământul primar, calificativele semestriale şi anuale pe disciplină se consemnează în catalog
de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul de specialitate.
Calificativele la purtare se consemnează în catalog de către învăţători/institutori/profesorii pentru
învăţământul primar.
(2) În învăţământul secundar inferior mediile semestriale şi anuale pe disciplină/modul se consemnează
în catalog de către cadrul didactic care a predat disciplina/modulul. Mediile la purtate se consemnează
în catalog de profesorii diriginţi ai claselor.
Art. 140
(1) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi sport. Acestor
elevi nu li se acordă calificative/note şi nu li se încheie media la această disciplină în semestrul sau în
anul în care sunt scutiţi medical.
(2) Pentru elevii scutiţi medical, profesorul de educaţie fizică şi sport va consemna în catalog, la rubrica
respectivă, "scutit medical în semestrul ... " sau "scutit medical în anul şcolar ... ", specificând totodată
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documentul medical, numărul şi data eliberării acestuia. Documentul medical va fi ataşat la dosarul
personal al elevului, aflat la secretariatul unităţii de învăţământ.
(3) Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv la orele
de educaţie fizică şi sport, dar trebuie să aibă încălţăminte adecvată pentru sălile de sport. Absenţele la
aceste ore se consemnează în catalog.
(4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical, în timpul orei de educaţie fizică şi sport,
cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare, supraveghere,
înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului etc. În funcţie de resursele unităţilor de
învăţământ, elevii scutiţi medical pot beneficia, în timpul orelor se sport, de un program special de
gimnastică medicală, potrivit afecţiunilor diagnosticate.
Art. 141
(1) Elevii pot să nu frecventeze orele de religie. Situaţia şcolară anuală se încheie fără disciplina
religie.
(2) În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat
condiţiile necesare pentru frecventarea orelor la această disciplină.
(3) Elevilor aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) li se vor asigura activităţi educaţionale
alternative în cadrul unităţii de învăţământ, stabilite prin hotărârea Consiliului de Administraţie.
Art.142
(1) Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare disciplină de
studiu/modul cel puţin media anuală 5,00/calificativul "Suficient", iar la purtare, media anuală
6,00/calificativul "Suficient".
Art. 141
(1) Elevii din clasele cu profil artistic care nu au media cel puţin 6 la disciplinele de specialitate, sunt
declaraţi necorespunzători pentru aceste profiluri/specializări. Aceşti elevi sunt obligaţi să se transfere,
pentru anul şcolar următor, la alte profiluri/specializări.
(2) Prin excepţie de la alin. (1) elevii de la clasele cu specializările muzică sunt declaraţi
necorespunzători pentru specializarea respectivă dacă nu obţin minim 6,00 la examenul de sfârşit de an
şcolar.
Art. 142
(1) Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară la
una sau la mai multe discipline de studiu/module din următoarele motive:
a) au absentat, motivat şi nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un
semestru la disciplinele/modulele respective.
b) au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul unităţii de învăţământ în urma unor solicitări oficiale,
pentru perioada participării la festivaluri şi concursuri profesionale, cultural-artistice şi sportive, interne
şi internaţionale, cantonamente şi pregătire specializată;
c) au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale și
Cercetării Științifice;
d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte ţări;
e) nu au un număr suficient de calificative/note, necesar pentru încheierea mediei/mediilor sau nu au
calificativele/mediile semestriale ori anuale la disciplinele/modulele respective, consemnate în catalog
de către cadrul didactic, din alte motive decât cele de mai sus.
Art.143
(1) Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi vor încheia situaţia şcolară în primele 4 săptămâni de la
revenirea la şcoală.
(2) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor prevăzuţi la alin. (1) se face pe baza calificativelor/notelor
consemnate în rubrica semestrului I, datate la momentul evaluării.
(3) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al doilea, a celor declaraţi amânaţi pe
semestrul I şi care nu şi-au încheiat situaţia şcolară conform prevederilor alin. (1) şi (2) sau amânaţi
anual se face într-o perioadă stabilită de conducerea unităţii de învăţământ, înaintea sesiunii de
corigenţe. Elevii amânaţi, care nu promovează la una sau două discipline în sesiunea de examene de
încheiere a situaţiei şcolare a elevilor amânaţi, se pot prezenta la sesiunea de examene de corigenţe.
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Art.144
(1) Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin calificative "Insuficient"/medii anuale sub 5,00 la cel mult
două discipline de studiu, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a
situaţiei şcolare, la cel mult două discipline de studiu.
(2) Pentru elevii corigenţi, se organizează anual o singură sesiune de examene de corigenţă, într-o
perioadă stabilită de Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice.
Art.145
(1) Sunt declaraţi repetenţi:
a) elevii care au obţinut calificativul "Insuficient"/medii anuale sub 5,00 la mai mult de două
discipline de învăţământ/module care se finalizează la sfârşitul anului şcolar.
b) elevii care au obţinut la purtare calificativul anual "Insuficient"/media anuală mai mică de 6,00;
c) elevii corigenţi care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigenţă.
d) elevii amânaţi care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare la cel puţin o
disciplină;
(2) La sfârşitul clasei pregătitoare elevii nu pot fi lăsaţi repetenţi. Elevii care, pe parcursul clasei
pregătitoare, au manifestat dificultăţi de învăţare, menţionate în raportul de evaluare a dezvoltării
fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi
atitudinilor faţă de învăţare, la finalul clasei pregătitoare, vor rămâne în colectivele în care au învăţat şi
vor intra, pe parcursul anului şcolar următor într-un program de remediere/recuperare şcolară, realizat
de învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar, împreună cu un specialist de la Centrul
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională.
(3) La sfârşitul clasei întâi elevii nu pot fi lăsaţi repetenţi. Elevii care, la încheierea clasei întâi, au
manifestat dificultăţi de învăţare, menţionate în raportul de evaluare a dezvoltării fizice, socioemoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor
faţă de învăţare, vor rămâne în colectivele în care au învăţat şi vor intra într-un program de
remediere/recuperare şcolară, pe parcursul anului şcolar următor realizat de învăţător/
institutor/profesorul pentru învăţământul primar, împreună cu un specialist de la Centrul Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională .
Art.146
(1) Elevii declaraţi repetenţi se pot înscrie în anul şcolar următor în clasa pe care o repetă, la aceeaşi
unitate de învăţământ, inclusiv cu depăşirea numărului maxim de elevi la clasă prevăzut de lege, sau se
pot transfera la altă unitate de învăţământ.
Art.146
(1) După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o singură disciplină de
învăţământ/un singur modul au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se acordă de către director, în
cazuri justificate, o singură dată.
(2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unităţii de învăţământ, în termen de 24 de ore de
la afişarea rezultatelor examenului de corigenţă.
(3) Reexaminarea se desfăşoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de
data începerii cursurilor noului an şcolar.
(4) Comisia de reexaminare se numeşte de către director şi este formată din alte cadre didactice decât
cele care au făcut examinarea.
Art.147
(1) Pentru elevii declaraţi corigenţi sau amânaţi pentru an şcolar, examinarea se face din toată materia
studiată în anul şcolar, conform programei şcolare.
(2) Pentru elevii amânaţi pentru un semestru, examinarea în vederea încheierii situaţiei, se face numai
din materia acelui semestru.
(3) În cazul elevilor transferaţi, aceştia preiau disciplinele opţionale ale clasei în care se transferă. În
situaţia transferului elevului la începutul semestrului al II-lea sau în cursul acestuia, mediile semestriale
obţinute la disciplinele opţionale ale clasei, la sfârşitul semestrului al II-lea, devin medii anuale pentru
disciplina respectivă.
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(4) În cazul transferului pe parcursul anului şcolar, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului
îşi asumă în scris responsabilitatea însuşirii de către elev a conţinutului programei şcolare parcurse
până în momentul transferului, la disciplinele opţionale, la unitatea de învăţământ primitoare.
(5) În situaţia menţionată la alin. (7), în foaia matricolă vor fi trecute şi disciplinele opţionale pe care
le-a parcurs elevul la unitatea de învăţământ de la care se transferă, la care are situaţia şcolară încheiată
pe primul semestru, cât şi pe cele ale clasei din unitatea de învăţământ la care se transferă. În acest caz,
media semestrială la fiecare din aceste discipline opţionale devine medie anuală.
(6) În cazul transferului elevilor corigenţi la cel mult două discipline/module, cu schimbarea
profilului/specializării/calificării profesionale, şi care nu vor mai studia la unitatea de învăţământ
primitoare disciplinele/modulele respective, se vor susţine doar examenele de diferenţă. Prevederea se
aplică şi în cazul elevilor declaraţi amânaţi.
Art.148
(1) Obligaţia de a frecventa învăţământul obligatoriu la forma cu frecvenţă se realizează conform
ROFUIP aprobat prin OMENCȘ nr. 5079/31.08.2016.
Art. 149
(1) Elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ din altă ţară pot dobândi calitatea de elev
în România numai după echivalarea, de către Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice, a
studiilor urmate în străinătate. Întreaga procedură este prevăzută la art. 136 din ROFUIP aprobat prin
OMENCȘ nr. 5079/31.08.2016.
Art.150
(1) Elevilor dintr-o unitate de învăţământ de stat din România, care urmează să continue studiile în alte
ţări pentru o perioadă determinată de timp, li se rezervă locul în unitatea de învăţământ de unde pleacă,
la solicitarea scrisă a părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.
(2) Încheierea situaţiei şcolare a acestei categorii de elevi, declaraţi amânaţi, se face după revenirea în
ţară, dacă revenirea are loc până la începerea cursurilor noului an şcolar.
(3) În cazul în care revenirea elevilor plecaţi în străinătate pe parcursul unui an şcolar are loc după
începerea cursurilor noului an şcolar, se aplică procedura referitoare la recunoaştere şi echivalare şi,
după caz, cea prevăzută la articolele precedente, dacă nu li se poate echivala anul şcolar parcurs în
străinătate.
Art.150
(1) Consiliile profesorale din unităţile de învăţământ de stat validează situaţia şcolară a elevilor, pe
clase, în şedinţă de încheiere a cursurilor semestriale/anuale, iar secretarul Consiliului o consemnează
în procesul-verbal, menţionându-se numărul elevilor promovaţi, numărul şi numele elevilor corigenţi,
repetenţi, amânaţi, exmatriculaţi, precum şi numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00.
(2) Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică în scris părinţilor, tutorilor
sau reprezentanţilor legali sau, după caz, elevilor majori, de către învăţător/institutor/profesorul pentru
învăţământul primar/profesorul diriginte, în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor fiecărui
semestru/an şcolar.
(3) Pentru elevii amânaţi sau corigenţi, învăţătorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul
diriginte comunică în scris părinţilor, tutorelui sau susţinătorului legal, programul de desfăşurare a
examenelor de corigenţă şi perioada de încheiere a situaţiei şcolare.
(4) Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau al
elevului/absolventului, dacă acesta este major, documentele corespunzătoare elevului, cu excepţia
situaţiei prevăzute de Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
republicată.
Recompense şi sancţiuni ale beneficiarilor primari ai educaţiei
Art.151
(1) Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin
comportament exemplar pot primi următoarele recompense:
a) evidenţiere în faţa colegilor clasei;
b) evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului profesoral;
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c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, în care se menţionează faptele deosebite pentru
care elevul este evidenţiat;
d) burse de merit, de studiu, şi de performanţă pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din
învăţământul preuniversitar de stat;
e) alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unităţii de învăţământ, ori de agenţi
economici sau de sponsori;
f) premii, diplome, medalii;
g) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din ţară şi din
străinătate;
h) premiul de onoare al unităţii de învăţământ.
Art.152
(1) Performanţa elevilor la olimpiadele şi concursurile pe discipline, la olimpiadele sau concursurile de
creaţie tehnico-ştiinţifică şi artistică şi la olimpiadele şi concursurile sportive se recompensează
financiar, în conformitate cu reglementările stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării
Științifice.
Art.152
(1) La sfârşitul anului şcolar, beneficiarii primari ai educaţiei pot fi premiaţi prin acordarea de diplome
pentru activitatea desfăşurată şi/sau rezultatele obţinute.
(2) Acordarea premiilor se face la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea învăţătorului/
institutorului/ profesorului pentru învăţământul primar, a profesorului diriginte, a consiliului clasei sau
a directorului şcolii.
(3) Diplomele se pot acorda:
(a) pentru rezultate deosebite la învăţătură, sau pe discipline/module de studiu, potrivit Consiliului
profesoral al unităţii; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat; elevii care
primesc diplome pe discipline/module de studiu sunt selectaţi numai dintre aceia care au obţinut media
10 anuală sau calificativul "Foarte bine" la disciplina/modulul respectivă/respectiv;
(b) pentru alte tipuri de performanţe: pentru purtare, pentru o relaţionare corespunzătoare cu colegii,
pentru alte tipuri de activităţi sau preocupări care merită să fie apreciate.
(c) pentru elevii care au obţinut media anuală la purtare zece sau calificativul „Foarte bine”.
(4) Elevii din învăţământul gimnazial pot obţine premii dacă:
(a) au obţinut medii generale pe clasă care se încadrează în intervalele: 9.50 – 9.99 premiul I, 9.25 –
9.49 premiul II, 9.00 – 9.24 premiul III. Pentru următoarele medii nu mai mici de 8.50 se pot acorda
menţiuni;
(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;
(f) au obţinut cea mai mare medie generală a celor patru ani de studiu, la nivelul şcolii. Acesta
(aceştia) vor primi titlul de „Şef de promoţie”.
Art.153
(1) Unitatea de învăţământ poate stimula activităţile de performanţă înaltă ale copiilor/elevilor la nivel
local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din partea consiliului reprezentativ al
părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale etc.
Art.154
(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 îndrumați
către consilierul școlar pentru comportamentului vizat și vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea
acestora, conform prevederilor Statutului Elevului nr. 4742/10.08.2016
(2) Sancţiunile care se pot aplica sunt următoarele:
a) observaţia individuală
b) mustrare scrisă
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c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale.
d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi unitate de învăţământ;
(3) Toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor
legali şi elevului major.
Art.155
(1) Elevii nu pot fi supuși unor sancțiuni colective.
(2) Observaţia indivduală constă în atenţionarea elevului, cu privire la încălcarea regulamentelor în
vigoare, ori a normelor de comportament acceptate şi consilierea acestuia astfel încât să dovedească,
ulterior, un comportament corespunzător. Elevului i se va atrage totodată atenţia că, în situaţia în care
nu îşi schimbă comportamentul, i se va aplica o sancţiune mai severă.
(3) Sancţiunea se aplică de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul
diriginte.
Art.156
(1)Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către învăţător/institutor/profesorul
pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, cu indicarea faptelor care au determinat aplicarea
sancţiunii.
(2) Sancţiunea se stabileşte de către Consiliul profesoral, la propunerea Consiliului clasei.
(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-a verbale al Consiliului clasei şi într-un raport
care va fi prezentat Consiliului profesoral de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul
primar/profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului în care a fost aplicată.
(4) Mustrarea scrisă este redactată de învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/
profesorul diriginte, este semnată de acesta şi de către director, este înregistrată în registrul de intrăriieşiri al unităţii de învăţământ; documentul va fi înmânat părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali,
personal, de către diriginţi sub semnătură sau transmis prin poştă, cu confirmare de primire.
(5) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul sub care a fost înregistrată în
registrul de intrări-ieşiri al unităţii.
(6) Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea calificativului, în
învăţământul primar.
Art. 157
(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 diminuarea calificativului, în
învăţământul primar, aprobată de Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.
Art. 158
(1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se propune de către
Consiliul clasei, se aprobă de către Consiliul profesoral şi se aplică prin înmânarea, în scris şi sub
semnătură, a sancţiunii, de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul
diriginte/director, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului minor sau elevului, dacă
acesta a împlinit 18 ani.
(2) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol.
(3) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la
propunerea consiliului clasei.
Art. 159
(1) După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului școlar, consiliul se reîntrunește. Dacă
elevul căruia i s-a aplicat o sancțiune menționată la art.154 dă dovadă de comportament fără abateri pe
o perioadă de cel puțin 8 săptămâni de școală, până la încheierea semestrului sau a anului școlar,
prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancțiunii, poate fi anulată.
(2) Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a măsurii privind scăderea notei la purtare, se aprobă de
autoritatea care a aplicat sancţiunea.
(3) Modul de aplicare a sancţiunilor prevăzute la art.154 alineatul 2 şi nomenclatorul actelor de
violenţă sunt prevăzute în Anexele 3 şi 4
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(4) Procedurile de intervenţie la nivelul unităţii şcolare în situaţii de violenţă sunt prevăzute în
Anexele 5 şi 6.
Art. 160
(1) Pentru elevii din învăţământul secundar, 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/modul,
nota la purtare se scade cu câte un punct.
(2) Elevii care au media la purtare mai mică decât 9 în anul şcolar anterior, nu pot fi admişi în unităţile
de învăţământ cu profil militar, confesional şi pedagogic.
Art. 161
(1) Elevii care se fac vinovaţi de sustragerea/deteriorarea/distrugerea 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/sustrase.
(2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii
clase/claselor.
(3) În cazul deteriorării/distrugerii manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc
manualul cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei/modulului, anului de studiu şi tipului de
manual. În caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective.
(4) Elevii nu pot fi sancționați cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea
manualelor școlare.
Art. 162
(1) Contestarea sancţiunilor prevăzute la Art. 154, se adresează, de către părinte, tutore sau susţinător
legal/elevul major, în scris, Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ, în termen de 5 zile
lucrătoare de la comunicarea sancţiunii.
(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unității
de învățământ. Hotărârea Consiliului de Administrație nu este definitivă și poate fi atacată ulterior la
instanța de contencios administrativ din circumscripția unității de învățământ, conform legii.
Transferul copiilor și elevilor
Art.163
(1) Copii și elevii au dreptul să se transfere de la o clasă la alta, de la o unitate de învăţământ la alta, de
la învățământul de masă la cel de muzică specializată, în conformitate cu prevederile ROFUIP aprobat
prin OMENCȘ nr. 5079/31.08.2016 şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de
învăţământ la care se face transferul.
Art.164
(1) Transferul copiilor și elevilor se face cu aprobarea Consiliului de Administraţie al unităţii de
învăţământ la care se solicită transferul şi cu avizul Consiliului de Administraţie al unităţii de
învăţământ de la care se transferă.
Art.165
(1) În învăţământul antepreşcolar/preşcolar, primar şi gimnazial beneficiarii primari ai educaţiei se pot
transfera de la o grupă/clasă la alta, în aceeaşi unitate de învăţământ sau de la o unitate de învăţământ la
alta, în limita efectivelor maxime de antepreşcolari/preşcolari/elevi la grupă /clasă, cu acordul
dirigintelui/învățătorului de la ambele clase și cu aprobarea Consiliului de Administrație al școlii.
(2) În situaţii excepţionale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de
antepreşcolari/preşcolari/elevi la grupă/clasă, inspectoratul şcolar poate aproba depăşirea efectivului
maxim, în scopul efectuării transferului.
Art.166
(1) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ se efectuează, de regulă, în perioada
intersemestrială sau a vacanţei de vară. Prin excepţie, transferurile de la nivelurile antepreşcolar şi
preşcolar se pot face oricând în timpul anului şcolar, ţinând cont de interesul superior al copilului.
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(2) Transferul elevilor în timpul semestrelor se poate efectua, în mod excepţional, cu respectarea
prevederilor prezentului regulament, în următoarele situaţii:
a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al
municipiului Bucureşti;
b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcţia
de sănătate publică;
d) la/de la învăţământul de artă;
f) în alte situaţii excepţionale, cu aprobarea Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Școlar.
Art.167
(1) Gemenii, tripleţi etc. se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la cererea
părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau la cererea elevilor dacă aceştia sunt majori, cu
aprobarea directorului unităţii de învăţământ.
Art.168
(1) Pentru copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, în funcţie de evoluţia acestora, se pot face
propuneri de reorientare dinspre învăţământul special/special integrat spre învăţământul de masă şi
invers.
Art.169
(1) După aprobarea transferului, unitatea de învăţământ primitoare este obligată să solicite situaţia
şcolară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învăţământ de la care se transferă elevul
este obligată să trimită la unitatea de învăţământ primitoare, situaţia şcolară a celui transferat, în termen
de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situaţiei şcolare de către unitatea de
învăţământ la care s-a transferat, elevul transferat participă la cursuri în calitate de audient.
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