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CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 Art. 1   Prezentul regulament, elaborat în conformitate cu Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011 şi cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din  

învăţământul preuniversitar de stat, aprobat prin Ordinul nr. 5079/31.08.2016, conţine 

prevederi privind organizarea şi funcţionarea în condiţiile legilor a  ŞCOLII GIMNAZIALE 

VULTURU. 

Art. 2 

(1) Prevederile Regulamentului se aplică în toate spaţiile ŞCOLII GIMNAZIALE 

VULTURU. Respectarea Regulamentului intern este obligatorie pentru personalul de 

conducere, personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic, elevi, părinţi, tutori sau 

susţinători legali, precum şi pentru persoanele care vin în contact cu Şcoala Gimnazială 

Vulturu. 

(2) După aprobare, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Şcolii Gimnaziale Vulturu 

se înregistrează la secretariatul unităţii. Profesorii diriginţi şi învăţătorii au obligaţia de a 

prezenta anual elevilor şi părinţilor Regulamentul de organizare şi funcţionare, la 

începutul anului şcolar. 

(3) Regulamentul poate fi revizuit anual, în termen de cel mult 45 de zile de la începutul 

fiecărui an şcolar sau ori de câte ori este nevoie. Propunerile pentru revizuirea 

Regulamentului se depun în scris şi se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ, 

de către organismele care au avizat/ aprobat regulamentul şi vor fi supuse procedurilor de 

avizare şi aprobare prevăzute în prezentul regulament ; 

(4) C.A poate modifica în timpul anului şcolar prezentul regulament în domeniul 

organizatoric şi administrativ în cazul apariţiei unor situaţii a căror rezolvare este urgentă 

şi a căror efecte ar perturba activitatea unităţii. 

Art. 3.   Profesorii şi elevii recunosc că au privilegiul de a activa în această  unitate 

şcolară și sunt hotărâţi să-şi onoreze toate sarcinile impuse de prevederile legislative în vigoare, 

spre a spori permanent  prestigiul. În consecinţă, orice acţiune a unui angajat al școlii  de scădere 

a prestigiului acestei unităţi şcolare (considerate în totalitatea membrilor săi), dacă se va dovedi 

neîntemeiată, va fi supusă dezbaterii în Consiliul Profesoral, iar persoana care a demarat 

acţiunea defăimătoare va trebui să răspundă în faţa Comisiei de disciplină a școlii. 

 Art. 4.   Calitatea de angajat şi de elev  se dobândeşte în condiţiile legii  și trebuie să-l 

onoreze constant, pornind de la  respectarea prevederilor prezentului regulament si ale  normelor 

de viaţă civilizată. 

 Art. 5.   Personalul didactic şi nedidactic al şcolii va crea condiţiile necesare organizării şi 

desfăşurării unui proces instructiv-educativ modern, eficient şi civilizat, iar elevilor le revine 

obligaţia de a se pregăti temeinic în vederea valorificării depline a capacităţilor şi a aptitudinilor 

educate în spirit democratic, al umanismului şi al tradiţiilor poporului român. 

 Art. 6.   Procesul instructiv-educativ trebuie să fie realizat de un personal didactic abilitat 

prin studiile necesare ocupării posturilor şi prin rezultatele obţinute an de an în proiectarea 

obiectivelor instructiv-educative, în conducerea procesului de predare-învăţare, în aplicarea unei 

metodologii adecvate obiectivelor propuse, în evaluarea autentică a performanţelor elevilor la 

învăţătură şi a conduitei morale, potrivit programelor cuprinse în Curriculumul Naţional sau în 

Curriculumul la Decizia Școlii. 
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 Art. 7.  În spaţiul unităţii noastre sunt cu desăvârşire interzise crearea şi funcţionarea 

oricăror formaţiuni politice ori desfăşurarea unor activităţi de organizare şi de propagandă 

politică. Sunt interzise, de asemenea, prozelitismul religios şi orice activităţi ce aduc atingere 

normelor morale şi/sau integrităţii fizice şi/sau psihice a elevilor şi a personalului unităţii. 

 Art. 8.  În ŞCOALA GIMNAZIALĂ VULTURU sunt interzise cu desăvârşire 

consumarea de stupefiante şi pornografia de orice fel. 

 Art. 9.  În  ŞCOALA GIMNAZIALĂ VULTURU  procesul instructiv-educativ se va 

desfăşura în limba română. 

ORGANIZAREA  ŞCOLARĂ 

 Art. 10  Unitatea şcolară cuprinde: ciclul preprimar, ciclul primar, ciclul gimnazial . 

Învăţământul preșcolar,  primar, gimnazial se organizează pe clase şi grupe, pe forme de 

învăţământ de zi,  fără plată . 

 Art. 11   
Numărul de clase, numărul de elevi la clasă,  se stabilesc anual de către Consiliul de 

Administraţie al școlii , cu avizul Consiliului Profesoral şi cu respectarea legislaţiei în 

vigoare.  

 

CAPITOLUL II 

MANAGEMENTUL ŞCOLII GIMNAZIALE VULTURU 

 

 

 

 Art. 12 Managementul Şcolii Gimnaziale Vulturu, unitate de învăţământ cu personalitate 

juridică, este asigurat în conformitate cu prevederile legale: consiliu de administraţie şi director. 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii de învăţământ se consultă, după 

caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, reprezentanţii organizaţiilor sindicale 

reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au membri în 

unitate, consiliul reprezentativ al părinţilor, autorităţile administraţiei publice locale. 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

 

Art. 13 
(1) În conformitate cu legislaţia  în vigoare, organul de decizie în domeniul organizatoric 

şi administrativ este Consiliul de Administraţie al  ŞCOLII GIMNAZIALE 

VULTURU. 

(2) Componenţa si nominalizarea membrilor se face conform ROFUIP și OMEN 4619 

din 22 09 2014 şi vor fi actualizate când devin necesare. 

(3) Atribuţiile C.A. sunt următoarele: 

a) asigură aplicarea tuturor reglementărilor legale referitoare la organizarea şi funcţionarea 

unităţii şcolare; 

b) elaborează oferta educaţională a şcolii pe care o supun spre aprobare C. P.; 

c) elaborează Regulamentul de Ordine Interioară şi îl actualizează când e cazul conf. Art. 2 din 

prezentul regulament; 



ȘCOALA GIMNAZIALĂ VULTURU 

Com. Vulturu, Jud. Vrancea, Tel.: 0237 240 274  
e-mail: scoala_vulturu2007@yahoo.com 

 
 

3 

 

d) stabileşte criteriile de acordare a primelor din fondul de premiere al unităţii, precum şi pe 

cele de acordare a recompenselor şi ajutoarelor materiale pentru elevi, altele decât cele 

stabilite prin lege; 

e) elaborează criteriile de acordare a calificativelor anuale; 

f) avizează proiectele de plan de şcolarizare, de state de funcţii şi de buget a unităţii; 

g) elaborează organigrama unităţii precum şi fişele posturilor pentru angajaţii  școlii; 

h) alte sarcini, stabilite prin OMEN 4619 din 22.09.2014 (art.15 alin a-aaa). 

(4) Consiliul de Administraţie se întruneşte conform planului propriu de muncă şi ori de 

câte ori este necesar, la cererea directorului sau a cel puţin o treime din membri ai 

C.A. şi este legal constituit în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor 

săi. 

(5) Lipsa nemotivată la şedinţele C.A. pentru cadrele didactice membre, se 

sancţionează cu 0,5 puncte din puntajul calificativului anual; 

(6) Neîndeplinirea corectă şi la timp a sarcinilor trasate cadrelor didactice membre 

în C.A. se sancţionează cu 0,5 puncte din puntajul calificativului anual; 

(7) În cazul constatării unor abateri repetate, directorul va cere C.P. schimbarea 

cadrului didactic respectiv din C.A; 

(8) Abaterile sau neîndeplinirea sarcinilor în mod repetat, implicit schimbarea 

acestuia pe aceste motive, vor fi menţionate în orice raport sau/şi apreciere pe 

care o va solicita cadrul didactic respectiv pe durata unui an şcolar precum şi 

nepunctarea activităţii în diverse fişe de apreciere. 

 

DIRECTORUL 

Art. 14 
(1) Directorul este conducătorul școlii , pe care o reprezintă în relaţiile cu persoanele 

juridice şi fizice din comunitatea şi administraţia locală, din ţară sau din 

străinătate şi se subordonează direct Inspectorului Şcolar General al Judeţului 

Vrancea. 

(2) Atribuţiile directorului sunt cele stipulate în contractul managerial încheiat la data 

numirii în funcţie, potrivit legii, cât şi în fişa postului, elaborată de către 

Inspectorul Şcolar General al Judeţului Vrancea. 

(3) Directorul este preşedintele Consiliului de Administraţie (C.A) şi al Consiliului 

Profesoral (C.P.); el elaborează programele şi planurile de activitate anuale şi 

semestriale, care vor fi supuse aprobării Consiliului Profesoral.  

(4) Directorul școlii  este preşedintele Consiliului pentru Curriculum (C.C.) şi are 

atribuţiile stabilite de Regulamentul Şcolar în vigoare (ROFUIP art.22) 

(5) În exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul are următoarele 

atribuţii: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) răspunde de respectarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ; 

d) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţonal şi local; 

e) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare 

funcţionării unităţii de învăţământ; 
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f) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

g) prezintă anual raportul asupra calităţii educaţiei din unitatea de învăţământ. 

(6) În exercitarea funcţiei de ordonator de credite, directorul are următoarele atribuţii: 

(a) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

(b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

(c) face demersuri de atragere de resurse extrabugetare, cu respecatarea prevederilor 

legale; 

(d) răspunde de gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ. 

(7) În exercitarea funcţiei de angajator, directorul are următoarele atribuţii: 

(a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

(b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; 

(c) răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din unitate; 

(d) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor 

pe post şi angajarea personalului; 

(e) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea 

personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi atribuţiile prevăzute 

de alte acte normative, elaborate de minister. 

(8) Alte atribuţii ale directorului sunt: 

(4) Alte atribuţii ale directorului sunt: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat 

de consiliul de administraţie; 

b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c) coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar şi răspunde de 

introducerea datelor în Sistemul informatic integrat al învăţământului din România 

(SIIIR); 

d) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, regulamentul intern şi 

regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e) coordonează activitatea de recenzare a copiilor/elevilor din circumscripţia şcolară; 

f) stabileşte componenţa nominală a formaţiunilor de studiu, în baza hotărârii consiliului 

de administraţie; 

g) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi statul de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de 

administraţie; 

h) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, 

profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

i) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de numire a cadrului 

didactic, membru al consiliului clasei, care preia atribuţiile profesorului diriginte, în 

condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective; 

j) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor 

arondate, din rândul cadrelor didactice — de regulă, titulare — care îşi desfăşoară 

activitatea în structurile respective; 

k) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţia, decizia de constituire a catedrelor 

şi comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ; 
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l) coordonează comisia de întocmire a orarului cursurilor unităţii de învăţământ şi îl 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

m) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuţiile acestuia sunt 

precizate în regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 

n) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative 

al unităţii de învăţământ; 

o) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

p) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de aprobare a 

regulamentelor de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi 

cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ; 

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

evaluare a tuturor activităţilor, care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune 

spre aprobare consiliului de administraţie; 

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

învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor 

şcolare; 

s) controlează, cu sprijinul şefilor de catedră şi responsabililor comisiilor metodice, 

calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistenţe la 

ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; 

 t) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

u) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

v) aprobă asistenţa la orele de curs sau la activităţi educative şcolare şi extraşcolare, a 

responsabililor de catedră şi responsabililor de comisii metodice, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile personalului 

didactic şi a salariaţilor de la programul de lucru; 

x) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ; 

y) numeşte şi controlează personalul care răspunde de ştampila unităţii de învăţământ; 

z) răspunde de arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

aa) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi 

gestionarea actelor de studii, precum şi de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, 

anularea, completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă 

şcolară; 

bb) aprobă procedura de acces în unitatea de învăţământ a persoanelor din afara acesteia, 

inclusiv de către reprezentanţii mass-media, în condiţiile stabilite prin regulamentul de 

organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ. Reprezentanţii instituţiilor cu drept de 

îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care participă 

la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ au acces 

neîngrădit în unitatea de învăţământ. 

 

 Art. 15 
(1) Consilierul pentru activităţile educative şi extracurriculare din şcoală se 

subordonează directorului școlii  şi îndeplineşte sarcinile prevăzute în fişa  

postului, elaborată de directorul unităţii, în funcţie de oferta educaţională a școlii; 

totodată va colabora cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor (C.R.P.) din şcoală, 

cu Consiliul Elevilor, cu Agenţiile Teritoriale ale Taberelor şi Turismului Şcolar 
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şi cu alte instituţii guvernamentale şi nonguvernamentale de la nivelul judeţului 

Vrancea. 

 

 

CONSILIUL PROFESORAL 

 

Art. 16 
(1) Consiliul Profesoral, alcătuit din toate cadrele didactice ale școlii, îşi desfăşoară 

activitatea sub conducerea directorului şcolii şi are atribuţiile stabilite prin ROFUIP       

(art.57, alin a - t). 

(2)   Consiliul profesoral are următoarele atribuţii: 

a) analizează, dezbate şi validează raportul general privind starea şi calitatea 

învăţământului din unitatea de învăţământ, care se face public; 

b) alege, prin vot secret, reprezentanţii personalului didactic în consiliul de administraţie; 

c) dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de 

dezvoltare instituţională al unităţii de învăţământ; 

d) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate semestrial şi anual, precum şi eventuale 

completări sau modificări ale acestora; 

e) aprobă raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentat de fiecare 

învăţător/institutor/profesor pentru învăţământ primar/profesor-diriginte, precum şi situaţia 

şcolară după încheierea sesiunilor de amânări, diferenţe şi corigenţe; 

f) hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc 

abateri, potrivit prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul didactic din 

unitatea de învăţământ, conform reglementărilor în vigoare; 

h) validează notele la purtare mai mici de 7, precum şi calificativele la purtare mai mici 

de „bine”, pentru elevii din învăţământul primar; 

i) avizează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar următor şi o propune 

spre aprobare consiliului de administraţie; 

j) avizează proiectul planului de şcolarizare; 

k) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, în 

baza cărora se stabileşte calificativul anual; 

l) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic, care solicită 

acordarea gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe baza raportului de 

autoevaluare a activităţii desfăşurate de acesta; 

m) propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare 

profesională ale cadrelor didactice; 

n) propune consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului „Profesorul anului” 

personalului didactic de predare cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în unitatea de 

învăţământ; dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de 

învăţământ; 

o) dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului şcolar sau din proprie iniţiativă, 

proiecte de acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează 

activitatea la nivelul sistemului naţional de învăţământ, formulează propuneri de modificare sau 

de completare a acestora; 

p) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea actului educaţional din unitatea 

de învăţământ şi propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a acestuia; 
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r) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii, în condiţiile legii; 

s) îndeplineşte, în limitele legii, alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, 

precum şi orice alte atribuţii potrivit legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă 

aplicabile; 

t) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ, conform legii. 

   Documentele consiliului profesoral sunt: 

a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral; 

b) convocatoare ale consiliului profesoral; 

c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-

verbale. 

             (3) (Consiliul Profesoral se întruneşte cel puţin de două ori pe semestru şi ori de câte ori 

preşedintele Consiliului Profesoral socoteşte că e necesar. La şedinţele Consiliului Profesoral pot 

participa, ca invitaţi, reprezentanţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor locale, ai 

partenerilor sociali etc.    

(4) Participarea la şedinţele C.P.  este obligatorie. Absenţa nemotivată se sancţionează 

disciplinar cu 0,5 puncte din punctajul calificativului anual pentru fiecare 

neparticipare.  

(5) Convocarea membrilor C.P. se va face cu trei zile înainte de şedinţă, iar în situaţii 

extraordinare, cu 24 ore. 

                       

(6) Abaterile sau neîndeplinirea sarcinilor în mod repetat vor fi menţionate în orice 

raport sau/şi apreciere pe care o va solicita cadrul didactic respectiv pe durata 

unui an şcolar precum şi nepunctarea activităţii în diverse fişe de apreciere. 

 

 

COMISII METODICE, COMITETE 

 

 

 Art. 17  (1) La nivelul  ŞCOLII GIMNAZIALE VULTURU se constituie şi îşi desfăşoară 

activitatea următoarele colective de catedră şi comisii de lucru: 

 

a) Catedre/comisii metodice; 

b) consiliul claselor; 

c) comisia pentru curriculum; 

d) comisia de evaluare și asigurare a calității; 

e) comisia pentru prevenirea și eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în 

mediul şcolar şi promvarea interculturalităţii; 

f) comisia pentru control managerial intern; 

g) comisia pentru perfecționare și formare continuă; 

h) comisia de sănătate şi securitate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă; 

i) comisia pentru frecvență,combaterea absenteismului și a abandonului școlar comisia pentru 

situații de urgență; 

j) comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe școală; 

k) comisia pentru proiecte și programe educative; 

l) comisia de gestionare SIIIR; 

m) comisia de mobilitate; 

n) comisia pentru olimpiade și concursuri școlare; 
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o) comisia de inventariere; 

p) comisia de casare; 

q) comisia diriginţilor; 

r) comisia Lapte și corn 

s) comisia de acordare a burselor și a altor forme de ajutor social 

(2) Comisiile cu caracter temporar şi ocazional vor fi constituite ori de câte ori se impune 

constituirea unor astfel de comisii pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la 

nivelul unităţii de învăţământ. 

 

COMISII METODICE 

 

Art. 18 

(1) Comisiile metodice au sarcinile stabilite prin ROFUIP (art. 65, alin. a – n) 

(2) Pentru comisiile de la art. 18 (alin. a –v) evidenţa activităţilor şi produsul muncii 

se constituie într-un dosar. Fiecare dosar este întocmit de şeful comisiei metodice 

şi trebuie să conţină: 

                    a) componenţa comisiei; 

                    b) copie după decizia de constituire a comisiei metodice şi de numire a şefului 

acesteia pe care se face menţiunea „Conform cu originalul” şi se certifică prin semnătura 

directorului şi aplicarea ştampilei; 

                   c) raportul de activitate pe anul şcolar anterior;; 

                   d) programul de activitate anual şi semestrial ; 

                   e) graficul şi tematica lunară a activităţilor aprobată de către directorul unităţii de 

învăţământ; 

                   f) alte documente elaborate de comisie; 

                   g) procese verbale de consemnare a şedinţelor comisiei; 

                   h) aprecieri sintetice pentru  gradaţiile de merit; 

                   i) tabel nominal cu calificativele propuse şi justificările corespunzătoare. 

 

(3) Şeful comisiei metodice este ales anual în cadrul comisiei şi răspunde în faţa 

directorului şi a inspectorului de specialitate de activitatea sa şi a membrilor 

acesteia. 

(4) In urma analizării in cadrul catedrei metodice, şefii de catedră fac propuneri 

privind acordarea calificativelor anuale şi a primelor, în conformitate cu criteriile 

stabilite de C.A, din prezentul regulament. Propunerile trebuie să fie însoţite de un 

raport justificativ scris de către şeful de catedră şi înaintat C.A. 

(5) Şedinţele catedrelor metodice se ţin lunar, conform tematicii aprobate de 

directorul școlii  sau ori de câte ori este nevoie. În luna în care au loc activităţi 

coordonate de inspectorul de specialitate nu se mai desfăşoară şedinţa colectivului 

de catedră.  

(6) Prezenţa membrilor la şedinţele Comisiei metodice este obligatorie. 

(7) Lipsa nemotivată la şedinţele Comisiei metodice pentru cadrele didactice 

membre, se sancţionează cu 0,5 puncte din puntajul calificativului anual; 

(8) Şeful de catedră poate fi sancţionat cu 0,5 puncte din punctajul calificativului 

anual pentru fiecare sarcină neîndeplinită la timp şi corect iar la mai multe 

sarcini neîndeplinite directorul poate cere înlocuirea acestuia. 
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(9) Membrii fiecărei comisii metodice sunt datori să-şi îndeplinească sarcinile 

trasate, în caz contrar se vor scădea 0,5 p din punctajul calificativului anual 

pentru fiecare sarcină neîndeplinită la timp şi corect. 

(10) Abaterile sau neîndeplinirea sarcinilor în mod repetat de membri sau şeful 

de catedră, vor fi menţionate în orice raport sau/şi apreciere pe care o va 

solicita cadrul didactic respectiv pe durata unui an şcolar precum şi 

nepunctarea activităţii  în diverse fişe de apreciere. 

 

 

COMISIA DIRIGINŢILOR 

 

 

Art. 19    Comisia diriginţilor este constituită din diriginţii tuturor claselor. Comisia este 

condusă de un responsabil ales in cadrul comisiei şi coordonat de consilierul educativ. 

  

Art. 20 
(1) Comisia diriginţilor are următoarele atribuţii:  

 Dezbate probleme privind structura, conţinutul şi metodica orelor de consiliere şi orientare; 

 Analizează activitatea educativă desfăşurată cu elevii în clasă, în afara clasei; 

 Organizează schimburi de experienţă în scopul cunoaşterii şi generalizării celor mai 

valoroase activităţi educative (lecţii deschise etc.); 

 Se preocupă de pregătirea cadrelor didactice în vederea cunoaşterii particularităţilor 

psihofizice, individuale ale elevilor pentru consilierea profesională a acestora; 

 Orientează colectivul didactic al şcolii în direcţia stabilirii unor cerinţe educative unitare faţă 

de elevi; 

  Stabilește un program de lucru cu elevii cu probleme comportamentale sau psihologice. 

(2) Prezenţa membrilor la şedinţele Comisiei metodice este obligatorie; 

(3) Lipsa nemotivată la şedinţele Comisiei metodice pentru cadrele didactice 

membre, se sancţionează cu 0,5 puncte din punctajul calificativului anual; 

(4) Şeful comisiei poate fi sancţionat cu 0,5 puncte din punctajul calificativului 

anual pentru fiecare sarcină neîndeplinită la timp şi corect iar la mai multe 

sarcini neîndeplinite directorul poate cere înlocuirea acestuia; 

(5) Membrii comisiei metodice sunt datori să-şi îndeplinească sarcinile trasate, 

în caz contrar se vor scădea 0,5 p din punctajul calificativului anual pentru 

fiecare sarcină neîndeplinită la timp şi corect; 

(6) Abaterile sau neîndeplinirea sarcinilor în mod repetat de către membrii sau 

şeful de catedră, implicit schimbarea acestuia pe aceste motive, vor fi 

menţionate în orice raport sau/şi apreciere pe care o va solicita cadrul 

didactic respectiv pe durata unui an şcolar precum şi nepunctarea activităţii 

în diverse fişe de apreciere. 

 

 

CONSILIUL CLASEI 

 

 Art. 21 

(1) La nivelul fiecărei clase se constituie Consiliul clasei, care cuprinde toate cadrele 

didactice implicate în activităţile clasei, şeful clasei şi preşedintele comitetului de 

părinţi pe clasă. 
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(2)  Preşedintele Consiliului clasei este dirigintele clasei. 

(3) Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase, contribuind la 

orientarea şi consilierea elevilor şi părinţilor, la elaborarea fişei de observaţie a 

fiecărui elev. El se întruneşte la sfârşitul fiecărui semestru şi ori de câte ori 

consideră dirigintele că e necesar pentru armonizarea cerinţelor educaţionale ale 

cadrelor didactice, pentru evaluarea progresului şcolar, analiza volumului temelor 

pentru acasă, pentru stabilirea de măsuri educaţionale comune şi propunerea de 

recompense sau sancţiuni. 

(4) La sfârşit de semestru sau de an şcolar, Consiliul clasei poate analiza, după caz, în 

faţa părinţilor, global sau individual, rezultatele obţinute de elevi, stabilind, dacă 

este cazul, activităţi recuperatorii sau de dezvoltare ulterioară a elevilor.   

(5) Când este necesar, directorul poate convoca şi prezida Consiliul clasei. 

(6) Consiliul clasei are competenţele stabilite prin ROFUIP (art.  62, alin. a – f); 

(7) Consiliul clasei colaborează cu Comitetul de părinţi al clasei în vederea realizării 

unei influenţe educative unitare. 

(8) Prezenţa cadrelor didactice la şedinţele Consiliului clasei este obligatorie. 

 

Art. 22 

(1) Evidenţa activităţilor şi produsul muncii se constituie într-un dosar. Dosarul este 

întocmit de diriginte şi trebuie să conţină: 

a) proces verbal de constituire a consiliului clasei; 

b) componenţa consiliului clasei; 

c) procesele verbale de la şedinţele consiliului clasei; 

d) schema orară a clasei; 

e) componenţa comitetului de părinţi pe clasă; 

f) graficul şedinţelor cu părinţii; 

g) disciplinele opţionale; 

h) Evidenţe periodice privind numărul de absenţe; 

i) Sancţiuni aplicate elevilor clasei; 

j) Graficul susţinerii tezelor; 

k) Activităţi complementare cu elevii; 

l) Notarea ritmică (observaţii); 

m) Evidenţa cererilor de învoire; 

n) Procese-verbale ale şedinţelor cu părinţii; 

o) Analiza semestrială a activităţii. 

(2) Lipsa nemotivată la şedinţele Consiliului pentru cadrele didactice 

membre, se sancţionează cu 0,5 puncte din punctajul calificativului 

anual; 

(3) Dirigintele poate fi sancţionat cu 0,5 puncte din punctajul calificativului 

anual pentru fiecare sarcină neîndeplinită la timp şi corect iar la mai 

multe sarcini neîndeplinite directorul poate cere înlocuirea acestuia; 

(4) Abaterile sau neîndeplinirea sarcinilor în mod repetat de diriginte, vor fi 

menţionate în orice raport sau/şi apreciere pe care o va solicita cadrul 

didactic respectiv pe durata unui an şcolar precum şi nepunctarea 

activităţii în diverse fişe de apreciere. 
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CONSILIUL PENTRU CURRICULUM 

 

Art. 23  

(1) Este constituit din şefii comisiilor metodice, coordonatorul pentru proiecte şi 

programe educative. Preşedinte este directorul. 

(2) Directorul emite decizia de constituire a Consiliului pentru curriculum. 

Consiliul pentru Curriculum elaborează şi supune spre aprobare Consiliului Profesoral, până în 

luna februarie (anual) următoarele: 

a) proiectul curricular al şcolii (incluzând norme de respectare a metodologiei de aplicare a 

planurilor de învăţământ, precum şi măsuri de aplicare a legilor şi actelor normative în 

domeniul curricular); 

b) oferta educaţională a şcolii; 

c) opţiunile elevilor; 

d) schemele orare; 

e) se îngrijeşte de asigurarea bazei logistice pentru activităţile curriculare şi extracurriculare; 

f) asigură organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale de sfârşit de ciclu, examenelor de 

corigenţă, de încheiere a situaţiei şcolare şi de diferenţă şi a altor examene potrivit 

reglementărilor ROFUIP. 

g) asigură cadrelor didactice consultanţă în probleme de curriculum. 

 

(3) Evidenţa activităţilor şi produsul muncii se constituie într-un dosar. Dosarul este 

întocmit de preşedintele consiliului şi trebuie să conţină: 

 

                  a)  copie după Decizia de constituire a Consiliului, pe care se face menţiunea 

„Conform cu originalul” şi se certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei; 

b) planul – cadru şi ordinul ministrului prin care acesta este aprobat; 

c)oferta curriculară elaborată de Consiliul pentru curriculum; 

d)Procese verbale ale şedinţelor Consiliului; 

      e)Alte documente elaborate de Consiliu şi aprobate conform legislaţiei în uz. 

 

(4) Prezenţa membrilor la şedinţele Consiliului pentru curricum este obligatorie. 

(5) Lipsa nemotivată la şedinţele Consiliului pentru cadrele didactice membre, se 

sancţionează cu 0,5 puncte din puntajul calificativului anual; 

(6) Membrii Consiliului sunt datori să-şi îndeplinească sarcinile trasate, în caz 

contrar se vor scădea 0,5 p din punctajul calificativului anual pentru fiecare 

sarcină neîndeplinită la timp şi corect; 

(7) Abaterile sau neîndeplinirea sarcinilor în mod repetat de către membri 

Consiliului, va duce la schimbarea acestora. Acestea vor fi menţionate în orice 

raport sau/şi apreciere pe care o va solicita cadrul didactic respectiv pe durata 

unui an şcolar precum şi nepunctarea activităţii în diverse fişe de apreciere. 

 

 

COMISIA DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI PENTRU SITUAŢII DE 

URGENŢĂ 

 

Art. 24 

(1) C.A. numeşte responsabilul acestui comitet  şi stabileşte atribuţiile prin fişa postului. 

(2) Răspunde în faţa directorului şi a organelor de control de activitatea desfăşurată. 
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(3) Organizarea şi atribuţiile comisiei sunt prevăzute în: 

 Codul Muncii; 

 Normele generale privind protecţia muncii, ediţia 2000; 

 Programul de măsuri nr.30012 din 14.05.1993 aprobat de Ministerul 

Învăţământului, privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de protecţie a 

muncii în învăţământul preuniversitar; 

 Instrucţiunile Ministerului Învăţământului nr. 32160/24.06.1993 privind 

organizarea activităţii de protecţie a muncii. 

 H.G. 51/1992 completată şi modificată ulterior privind unele măsuri pentru 

îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor; 

 Legea 212/1997, privind apărarea împotriva incendiilor, modificată prin O.G. 

114/2000; 

 Instrucţiunile Ministerului Învăţământului nr. 3495/1993, privind organizarea şi 

desfăşurarea activităţii de prevenire a incendiilor în unităţile de învăţământ; 

 Normele de prevenire şi stingere a incendiilor în unităţile MEC aprobate de 

Inspectoratul General de Pompiei Militari cu avizul nr. 7/19.04.2000. 

(4) Evidenţa activităţilor şi produsul muncii se constituie într-un dosar. Dosarul este 

întocmit de responsabilul comisiei şi trebuie să conţină: 

a) Copie după Decizia de constituire a comisiei,  pe care se face menţiunea „Conform cu 

originalul” şi se certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei; 

b) Responsabilităţile individuale ale membrilor; 

c) Raportul de activitate al comisiei pe anul şcolar anterior; 

d) Programul de măsuri pentru anul şcolar curent; 

e) Fişele individuale de protecţia muncii semnate la zi pentru tot personalul unităţii 

precum şi pentru elevi; 

   f)       Fişele individuale PSI semnate la zi pentru tot personalul unităţii precum şi tabele de 

instructaj pentru elevi; 

g)     Procesele verbale încheiate de către inspectorii PSI cu prilejul controalelor privind 

modul în care se respectă legislaţia PSI 

     h)       Procesele verbale încheiate de către inspectorii de inspecţia muncii cu prilejul 

controalelor privind modul în care se respectă legislaţia muncii. 

5) Responsabilul şi membrii comitetului vor fi sancţionaţi cu 0,5 puncte din punctajul 

calificativului anual pentru fiecare sarcină neîndeplinită corect şi la timp. 

6) Neîndeplinirea în mod repetat a sarcinilor cât şi neîndeplinirea obiectivelor propuse în 

programul de măsuri se vor sancţiona cu schimbarea acestora de către director.  

7) Acestea vor fi menţionate în orice raport sau/şi apreciere pe care o va solicita cadrul 

didactic respectiv pe durata unui an şcolar precum şi nepunctarea activităţii în diverse fişe 

de apreciere. 
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COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR ŞI ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL 

 

Art. 25 

(1) Bursele de stat acordate elevilor reprezintă o formă de sprijin material care vizează 

atât protecţia socială, cât şi stimularea celor care obţin rezultate foarte bune la 

învăţătură şi disciplină. 

(2) Criteriile generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru 

elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cursuri de zi, sunt stabilite prin 

Hotărârea de Guvern nr. 558/1998. 

(3) C.A. numeşte comisia şi stabileşte atribuţiile pe fiecare membru a comisiei prin fişa 

postului. 

(4) Directorul emite decizie de constituire a comisiei. 

(5) Comisia răspunde în faţa directorului şi a organelor de control de activitatea 

desfăşurată. 

(6) Membrii Comisiei sunt datori să-şi îndeplinească sarcinile trasate, în caz contrar 

se vor scădea 0,5 p din punctajul calificativului anual pentru fiecare sarcină 

neîndeplinită la timp şi corect. 

(7) În cazul în care membrii comisiei nu analizează corect dosarele primite, conform 

criteriilor stabilite prin lege,  vor suporta contravaloarea burselor alocate 

nelegal elevilor, până în momentul depistării deficienţei. 

 

COMISIA DE INVENTARIERE ANUALĂ A PATRIMONIULUI 

 

Art. 26 

(1) Inventarierea are ca scop principal stabilirea situaţiei reale a patrimoniului fiecărei 

unităţi şi reprezintă ansamblul operaţiunilor prin care se constată existenţa tuturor 

elementelor de activ şi de pasiv, cantitativ-valoric sau numai valoric, după caz, în 

patrimoniul unităţii, la data la care aceasta se efectuează. 

(2) Inventarierea se realizează cel puţin o dată pe an, de regulă la sfârşitul anului, precum 

şi în următoarele situaţii: 

 La cererea organelor de control; 

 Ori de câte ori sunt indicii că există lipsuri sau surplusuri în gestiune, care nu pot 

fi stabilite cert prin inventariere; 

 Ori de câte ori intervine o predare-primire de gestiune; 

 Ca urmare a unei calamităţi naturale sau cazuri de forţă majoră; 

(3) Pentru realizarea în condiţii bune a inventarierii, directorul trebuie să ia o serie de 

măsuri: 

 Să întocmească, înainte de începutul fiecărui an, împreună cu contabilul şef planul 

de control al gestiunii, pe bază de inventar; 

 Să numească comisiile de inventariere prin decizie scrisă; 

 Să dispună prelucrarea, cu tot personalul antrenat în acţiunea de inventariere, a 

planului de inventariere şi a sarcinilor stabilite pentru această acţiune; 

 Să analizeze rezultatele inventarierii şi să ia măsurile ce se impun în cazul 

existenţei lipsurilor sau plusurilor în gestiune. 

(4) Dosarul pentru organizarea inventarierii patrimoniului cuprinde, următoarele 

documente: 



ȘCOALA GIMNAZIALĂ VULTURU 

Com. Vulturu, Jud. Vrancea, Tel.: 0237 240 274  
e-mail: scoala_vulturu2007@yahoo.com 

 
 

14 

 

 Decizia dată de directorul unităţii, care cuprinde, obligatoriu, perioada de 

desfăşurare, componenţa comisiei centrale şi a subcomisiilor; 

  Înştiinţarea şi procesul verbal de instruire a comisiei de către contabilul ; 

 Declaraţia de inventar; 

 Listele de inventariere şi propunerile pentru casare; 

 Evaluarea rezultatelor inventarierii, confruntarea scripticului cu fapticul, stabilirea 

diferenţelor; 

 Procesele – verbale pentru scoaterea din uz a obiectelor de inventar şi a 

mijloacelor fixe aprobate de conducătorul unităţii. 

(5) Membrii comisiei sunt datori să-şi îndeplinească sarcinile trasate, în caz contrar 

se vor scădea 0,5 p din punctajul calificativului anual pentru fiecare sarcină 

neîndeplinită la timp şi corect; 

(6) Neîndeplinirea în mod repetat a sarcinilor cât şi neîndeplinirea obiectivelor 

propuse în programul de măsuri se vor sancţiona cu schimbarea acestora de 

către director. Acestea vor fi menţionate în orice raport sau/şi apreciere pe care 

o va solicita cadrul didactic respectiv pe durata unui an şcolar precum şi 

nepunctarea activităţii în diverse fişe de apreciere. 
 

 

 

COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI  ASIGURAREA CALITĂŢII 

 

Art. 27 

(1) Înfiinţarea, componenţa şi atribuţiile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 

sunt precizate în ROFUIP art. 164, 165 şi 166. 

(2) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate pentru Școala Gimnazială Vulturu 

(3) Membrii comisiei vor fi aleşi prin vot deschis în C.P. după ce îşi vor prezenta o 

scrisoare de intenţie şi curriculum vitae; 

(4) Preşedintele comisiei va fi ales prin vot deschis de către ceilalţi membri ai comisiei în 

şedinţa de constituire; 

(5) Directorul nu va fi ales  în funcţia de preşedinte; 

(6) Directorul va da decizie pentru constituirea comisiei. O copie pe care se menţionează 

„Conform cu originalul” pe care se aplică semnătura şi parafa va fi pusă la dosarul 

comisiei; 

(7) În baza metodologiei elaborate de MECȘ, comisia elaborează şi adoptă propria 

strategie şi propriul regulament de funcţionare. 

(8) Membrii comisiei elaborează formulare tip în funcţie de obiectivele propuse pentru a 

extrage concluzii unitare. 

(9) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii elaborează anual Raportul de evaluare 

internă privind calitatea educaţiei în unitatea de învăţământ. 

(10) Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor şi este pus la dispoziţia 

evaluatorului extern. 

Art.28   

(1) Membrii Comisiei sunt datori să-şi îndeplinească sarcinile trasate, în caz contrar se 

vor scădea 0,5 p din punctajul calificativului anual pentru fiecare sarcină 

neîndeplinită la timp şi corect; 
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(2) Preşedintele informează directorul în cazul în care constată abateri repetate din 

partea unui membru, directorul cerând C.P. înlocuirea acestuia.  

(3) Abaterile vor fi menţionate în orice raport sau/şi apreciere pe care o va solicita 

cadrul didactic respectiv pe durata unui an şcolar precum şi nepunctarea activităţii 

în diverse fişe de apreciere. 

 

DISPOZIŢII FINALE PENTRU CAPITOLUL II 

 

 

Art. 29  Catedrele şi comisiile de lucru vor elabora documentele proprii şi le vor 

înainta C.A. sau, după caz, directorului, spre analiză, aprobare şi decizie, după cum urmează: 

 a) până la 30 septembrie, planificările anuale si cele semestriale, planul de activitate al 

catedrei, graficul si tematica lunară a activităţilor; 

 b) în penultima săptămână a fiecărui semestru, raportul de activitate semestrială ; 

 c) lunar, procesele verbale ale şedinţelor; 

 d) până la 10 septembrie, comisia pentru elaborarea orarului unităţii va înainta orarul 

definitivat; 

 e) până la 30 septembrie, planul de activitate al comisiei, graficul si tematica lunara a 

activităţilor, pentru comisiile de protecţia muncii si P.S.I.; 

 f) lunar, procesele verbale ale şedinţelor pentru comisiile de protecţia muncii si P.S.I.;  în 

penultima săptămâna a anului, raportul de activitate anuală; 

 g) până la 30 ianuarie, raportul anual pentru anul calendaristic anterior referitor la inventar 

şi casare; 

h) în penultima săptămână din semestru – raportul semestrial. 

 

CAPITOLUL III 

 

PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC 

DIRIGINTE 

 

 Art. 30 

(1) Activitatea instructiv-educativă a fiecărei clase este coordonată de dirigintele clasei, 

numit de către directorul școlii, dintre cadrele didactice care predau la clasa 

respectivă. 

(2) Diriginţii claselor se subordonează direct conducerii școlii (director). 

(3) Dacă un cadru didactic primeşte sarcina de diriginte acesta este obligat să coordoneze 

clasa pe parcursul unui ciclu de învăţământ. 

(4) Nu se admite renunţarea, ca diriginte, la o clasa pe parcursul unui ciclu de 

învăţământ, decât in cazuri excepţionale (boala, sarcina, funcţie, întreruperea 

activităţii).  

(5) Daca profesorul-diriginte insista să renunţe la clasă, din alte motive decât cele 

menţionate, C.A. poate hotărî să nu mai acorde dirigenţia profesorului respectiv 

pe o durata de unul sau doi ani consecutiv. 

 

 Art. 31 
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(1) Dirigintele îşi desfăşoară activitatea potrivit programelor semestriale şi obiectivelor 

care decurg din Programa activităţii de consiliere si orientare, elaborată de Ministerul 

Educaţiei și Cercetării Științifice şi a problemelor ridicate de specificul clasei sale. 

(2) Pe această bază, dirigintele, după consultarea elevilor, alcătuieşte planificarea 

semestrială care cuprinde toată gama activităţilor din aria curriculară „Consiliere şi 

orientare”, tematica orelor respective, precum şi obiectivele urmărite prin temele 

planificate. 

 

 Art. 32      Dirigintele îndeplineşte sarcinile stabilite prin ROFUIP (art.76): 

a) Stabileşte nota la purtare a fiecărui elev pe baza consultării consiliului clasei, prezintă în scris 

consiliului profesoral cazurile de notare sub 7 pentru elevii care au abateri grave, cauzele şi 

măsurile luate; raportul scris rămâne în anexele proceselor verbale ale consiliului profesoral; 

b) Răspunde de baza materială a clasei pusă la dispoziţie la începutul fiecărui an pe baza unui 

proces verbal de predare-primire semnat de administrator şi de diriginte; la sfârşitul anului 

şcolar, dirigintele preda îngrijitorului baza materiala a clasei pe baza unui proces verbal 

similar. Toate pagubele produse în timpul anului şcolar de către elevi vor fi recuperate de la 

vinovat; 

c) În cazul în care dirigintele nu se implică sau nu reuşeşte să recupereze paguba produsă de la 

cei vinovaţi, aceasta va fi recuperată de la diriginte cu aplicarea  unei sancţiuni de 0,5 

puncte la punctajul calificativului anual; 

d) Aplică, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile prevăzute la art.16 din Statutul Elevului, 

aprobat prin Ordinul 4742/10.08.2016 şi propune spre aprobare Consiliului profesoral 

sancţiunile prevăzute la art. 16; 

e) Recuperează manualele şcolare distribuite gratuit elevilor, la sfârşitul anului şcolar. În cazul 

în care nu recuperează manualul şi nici contravaloarea acestuia de la elevi, dirigintele suportă 

contravaloarea manualelor nerecuperate. 

 

 Art. 33 

a) Profesorii diriginţi au obligaţia de a ţine evidenţa învoirilor medicale şi a învoirilor de la 

părinţi într-un dosar special (Dosarul consiliului clasei) care va sta în şcoală şi va putea fi 

consultat de către directori, profesorii clasei şi/sau părinţi sau organele de control ; 

b) Motivează absenţele elevilor pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical, sau în baza 

cererii personale a părinţilor elevilor ; 

c) Dirigintele are obligaţia să respecte metodologia completării actelor de studii. Completarea 

catalogului, încheierea situaţiei şcolare anuale precum şi statisticile de la sfârşitul catalogului 

cât şi cele pe care le vor transmite compartimentului secretariat trebuie să fie complete şi 

corecte ; 

d) În cazul în care dirigintele în urma verificării catalogului constată anumite deficienţe din 

partea profesorilor care predau la clasă (note, absenţe scrise greşit, situaţii neîncheiate la 

sfârşit de semestru fără absenţe menţionate, note insuficiente, medii calculate greşit, situaţii 

extreme la anumite discipline în ceea ce priveşte notarea pentru un număr mare de elevi, nr. 

mare de absenţe pentru un număr mare de elevi la o anumită disciplină sau grup de 

discipline, etc.) se informează şi atrage atenţia profesorilor în cazul în care unele aspecte 

încalcă prevederile regulamentelor şcolare. 

 

 Art. 34 

(1) Este interzis ca diriginţii să motiveze absenţele fără acte justificative.  
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(2) Este cu desăvârşire interzis altor profesori sa motiveze absenţe in cataloagele 

claselor la care nu sunt diriginţi. 

 

Art. 35     În cazul în care se dovedeşte că un alt profesor sau membru al personalului motivează 

nejustificat absenţe, aceasta se va considera abatere disciplinară şi va fi sancţionată în 

conformitate cu legislația în vigoare  prin Comisia de disciplină. 

 

Art. 36      Activităţile extracurriculare pe care profesorul diriginte le organizează cu colectivul 

de elevi trebuie să se desfăşoare în afara orelor de curs, cu excepţia unor evenimente speciale 

care trebuie comunicate şi aprobate de conducerea şcolii. 

 

Art. 37 

(1) Neîndeplinirea corectă şi la timp a sarcinilor funcţiei de diriginte atât cele 

menţionate în ROFUIP cât şi cele menţionate în prezentul regulament duce la 

sancţionarea cu 0,5 puncte din punctajul calificativului anual pentru fiecare 

sarcină neîndeplinită. 

(2) În cazul în care se constată abateri repetate, dirigintele poate pierde clasa pe 

care o coordonează. 

 

  

CADRELE DIDACTICE 

 

Art. 38 

(1) Personalul didactic de predare al ŞCOLII GIMNAZIALE VULTURU  trebuie să-şi 

asume responsabilitatea unei pregătiri profesionale şi metodice de nivel superior, 

ireproşabile, manifestate cu demnitate în orice situaţie, în şcoală şi în afara ei, în 

relaţiile cu colegii, cu elevii şi cu părinţii acestora, cu reprezentanţii instituţiilor 

locale etc., conştient fiind că activează într-o unitate şcolară de prestigiu. 

(2) Personalul didactic răspunde în faţa conducerii școlii  şi a forurilor superioare de 

calitatea şi de rezultatele obţinute în activitatea pe care o desfăşoară. 

 

 Art. 39       În cazul unei activităţii de înaltă calitate dovedite (pregătiri suplimentare cu elevii, 

rezultate foarte bune la concursuri, olimpiade şcolare, examene de sfârşit de ciclu, testări, 

activităţi extraşcolare etc.) personalul va fi recompensat din fondul de premiere al unităţii pentru 

activităţile desfăşurate. 

 

Art. 40 

(1) Durata timpului de muncă al personalului didactic este în medie de 170 de ore pe 

lună, cu normă didactică de 40 ore pe săptămână. 

(2) În norma didactică sunt incluse: activitatea de predare la clasă, activitatea de pregătire 

a lecţiilor, de perfecţionare, de consiliere si orientare, activitatea desfăşurată cu elevii 

în afara clasei şi a școlii, activitatea de consiliere profesională a elevilor, de profesor 

de serviciu, cea din catedra metodică şi din  comisiile pe probleme din care face parte. 

Art. 41    Personalul didactic are obligaţii şi răspunderi publice, de natură profesională, materială 

şi morală, care garantează realizarea procesului instructiv-educativ. 

Art. 42    Personalul didactic are următoarele obligaţii (cu respectarea normelor stabilite în 

ROFUIP, art. 46-50): 
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a) Realizarea orelor de predare la clasă, cu respectarea orelor de intrare şi ieşire de la 

clasă; 

b) Pregătirea materialului didactic, a mijloacelor audio-vizuale, a aparatelor şi 

instrumentelor de lucru ; 

c) Pregătirea lucrărilor practice (experienţe, demonstraţii, lucrări de laborator); 

d) Evaluarea nivelului de pregătire al elevilor în raport cu numărul de ore prevăzute în 

planul de învăţământ, încheierea situaţiei şcolare a elevilor, susţinerea examenelor de 

corigenţă, de diferenţe şi pentru amânaţi; 

e) Participarea la activităţile catedrei metodice, ale consiliului profesorilor clasei şi ale 

consiliului profesoral al școlii; 

f) Participarea la organizarea şi desfăşurarea concursurilor; 

g) Participarea la şedinţele şi activităţile C.A. , când este solicitat; 

h) Efectuarea tuturor atribuţiilor  şi sarcinilor ce-i revin când este de serviciu ; 

i) Participarea la activităţile comisiilor şi colectivelor pe domenii şi probleme din care 

face parte, prin atribuţiile prevăzute în fişa postului său, ori la care este convocat de 

directorul școlii ; 

j) Să nu întârzie, să nu părăsească sala de clasă în timpul orelor, să nu absenteze fără 

informarea prealabilă şi aprobarea conducerii şcolii; 

k) În cazul în care un membru al personalului școlii nu poate fi prezent la program din 

motive medicale, este obligat să anunţe conducerea şcolii la începutul zilei respective. 

Neanunţarea în prealabil a absentării se consideră absenţă nemotivată ; 

l) Să respecte normele de tehnica securităţii muncii, paza contra incendiilor, normele de 

educaţie sanitară şi de protecţie a mediului înconjurător; 

m) Răspund în faţa Comisiei de inventariere a patrimoniului în cazul în care au gestiune 

sub semnătură ; 

n) Să menţioneze note, absenţe, să calculeze medii în rubrica lor, fără greşeli, clar, 

conform metodologiei actelor de studii ; 

o) Orice activitate extraşcolară proprie sau împreună cu elevii precum şi orice rezultat 

obţinut, trebuie adus la cunoştinţa şi înregistrat în primul rând de şeful de catedră iar 

după aceea persoanelor care au în sarcină aceste domenii (ex. concursuri, olimpiade 

şcolare, serbări, excursii, pregătire suplimentară, revistă, interviuri etc) 

p) În cazul analizei activităţii unui cadru didactic la un moment dat, acesta nerespecând 

art. 39 alin. o, comisia nu va lua în considerare documentele aduse ulterior ; 

q) Semnarea condicii de prezenţă ;  

r) Alte sarcini din fişa postului. 

 

 Art. 43 

(1) Profesorii care nu au definitivarea în învăţământ şi cei care nu predau în specialitate 

sunt obligaţi să întocmească zilnic proiecte didactice ; 

(2) Personalul didactic este obligat să facă proiecte pentru lecţiile de recapitulare,           

indiferent de vechimea în învăţământ ; 

(3) În cazul în care conducerea școlii sau inspectorii şcolari constată lipsuri grave în 

proiectarea şi desfăşurarea lecţiilor unor cadre didactice, acestea sunt obligate să 

întocmească, pe o perioadă de timp stabilită de C.A.,  proiecte didactice, indiferent de 

vechimea în învăţământ şi de gradul didactic. 

 Art. 44     Personalul didactic desfăşoară şi următoarele activităţi în şcoală şi în afara şcolii: 
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a) Organizarea şi desfăşurarea orelor de dirigenţie şi a altor activităţi specifice, în 

funcţie de problemele educative pe care le ridică viaţa, de cele cu care se confruntă 

colectivul de elevi şi de sarcinile educative ale şcolii; 

b) Organizarea şi îndrumarea tuturor activităţilor desfăşurate cu elevii în afara clasei şi a 

şcolii (cercuri, concursuri, olimpiade, acţiuni cultural-sportive şi recreativ-turistice, 

serbări, aniversări etc.);  

c) Îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare; 

d) Acţiuni de colaborare cu familia elevilor (întâlniri de dialog educaţional, lectorate, 

vizite la domiciliu); 

e) Organizarea meditaţiilor şi a consultaţiilor în afara programului cu elevii claselor 

terminale sau cu elevii cu probleme la învăţătură. 

 Art. 45    Organizarea oricarui tip de manifestare colectivă cu caracter extraşcolar care se va 

desfăşura prin implicarea unor cadre didactice/nedidactice şi a unor elevi ai școlii, va fi supusă 

aprobării Consiliului de Administraţie. Organizatorii au obligaţia de a aduce la cunoştinţa 

conducerii şcolii intenţia organizării unor astfel de manifestări şi planul de desfăşurare cu cel 

puţin 10 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea evenimentului şi de a obţine avizul pentru 

organizarea acesteia. În caz contrar, toată responsabilitatea revine persoanelor care au organizat 

acţiunea respectivă. 

 Art. 46  Activităţile extracurriculare (pregătiri pentru concursuri si examene, cercuri etc.) se 

desfăşoară în afara orelor de curs ale elevilor implicaţi, de preferinţă sâmbăta şi duminica! Nu se 

accepta învoirea elevilor de la ore pentru astfel de activităţi decât în cazuri speciale şi  doar cu 

acordul conducerii!  

 Art. 47   Întregul personal al școlii  are obligaţia să manifeste un comportament de înaltă ţinută 

morală şi profesională, atât în cadrul şcolii cât şi în afara ei, astfel încât să contribuie la 

menţinerea şi dezvoltarea pozitivă a imaginii de care se bucură școala. 

 Art. 48  Toate cadrele didactice şi didactice auxiliare au datoria de a-şi desfăşura activitatea 

profesională în raport cu misiunea instituţiei din care fac parte, în scopul realizării obiectivelor 

generale şi a celor specifice prevăzute în Planul Managerial de activităţi elaborat de conducerea 

școlii şi aprobat de Consiliul Profesoral. Membrii personalului didactic, didactic auxiliar si 

nedidactic au obligaţia de a-şi acorda respect reciproc şi de a colabora în vederea sarcinilor 

profesionale ce le revin. 

 Art. 49    Toţi salariaţii școlii  au datoria de a se preocupa de conservarea şi îmbunatăţirea bazei 

materiale a şcolii şi de a utiliza cu responsabilitate resursele materiale din dotare. Responsabilii 

comisiilor metodice vor desemna persoanele din cadrul catedrelor care vor fi responsabile de 

păstrarea laboratoarelor , a cabinetelor şi a patrimoniului aferent. 

 Art. 50   Este interzis consumul de băuturi alcoolice sau prezenţa sub influenţa alcoolului în 

incinta şcolii. Fumatul este permis doar în locurile special amenajate, cu respectarea normelor 

P.S.I. şi a legislaţiei în vigoare. 

 Art. 51    Organizarea unor reuniuni cu caracter privat ocazionate de diverse sărbatori se va 

desfăşura fără excepţie dupa terminarea ultimei ore de curs din ziua respectivă şi va trebui să 

aibă aprobarea Consiliului de Administraţie . 

 Art. 52    Se interzic introducerea şi difuzarea în cadrul școlii de tipărituri, foi volante, prospecte 

etc., care periclitează în orice fel imaginea şi misiunea școlii, precum şi comercializarea de 

produse sau organizarea de simpozioane pentru promovarea acestora sau orice alte activităţi care 

nu au legătură cu specificul şi interesele şcolii. 

 Art. 53     Cadrelor didactice care nu-şi desfăşoară una sau mai multe ore din lipsa întregului 

colectiv de elevi şi nu au consemnat absenţele în catalog la toţi elevii absenţi, li se va/vor reţine 
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din salariu ora/orele astfel neefectuate. Aceste cadre didactice au obligaţia de a rămâne în şcoală 

pe toată durata programului lor, inclusiv în timpul orei neefectuate. 

 Art. 54     Personalul didactic nu are voie să desfăşoare activităţi de instruire în cadrul şcolii cu 

elevi din afara școlii sau din interior, altele decat cele asimilate sarcinilor de serviciu. De 

asemenea, este interzisă utilizarea în interes personal a materialelor didactice şi a echipamentelor 

aflate în dotarea şcolii. Personalul didactic are dreptul de utilizare a tuturor echipamentelor din 

dotare care le sunt necesare în procesul instructiv – educativ şi pentru propria perfecţionare, cum 

ar fi: calculatoare, copiatoare, aparatura audio – video etc. 

 Art. 55     În cazul în care desfăşurarea consiliilor profesorale se suprapune cu anumite ore de 

curs, profesorii care predau la clasele respective au obligaţia de a recupera orele pierdute  pe 

parcursul anului şcolar. 

 Art. 56    Cadrele didactice au obligaţia de a stabili şi promova în relaţia cu elevii şi cu părinţii 

acestora principiile corectitudinii şi respectului reciproc, de a manifesta transparenţa şi 

deschidere pentru comunicarea bilaterală. Este interzis oricărui cadru didactic să adreseze 

cuvinte jignitoare şi/sau umilitoare elevilor, să recurgă la agresiuni fizice sau gesturi care să 

exceadă relaţia profesor – elev.  

 Art. 57 

(1) Nu este permisă întârzierea profesorilor la ora de curs. 

(2) Cadrelor didactice şi personalului ŞCOLII GIMNAZIALE VULTURU  le este 

interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, 

viaţa intimă, privată şi familială a acestuia. 

 Art. 58      Se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea 

prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricarui tip de avantaje de la elevi sau de la parinţii / 

aparţinătorii / reprezentanţi ai acestora. Astfel de practici, dovedite, se sancţionează conform 

legislației în vigoare.  

Art. 59     Personalul didactic  este obligat să prezinte, conform legii, rezultatele analizelor 

medicale solicitate, până la data de 30 septembrie a  fiecărui an şcolar.  

Art. 60 

(1) Neîndeplinirea corectă şi la timp a sarcinilor precum şi încălcarea 

dispoziţiilor atât cele menţionate în ROFUIP cât şi cele menţionate în 

prezentul regulament duce la sancţionarea cu 0,5 puncte din punctajul 

calificativului anual pentru fiecare abatere constatată. 

(2) În cazul în care se constată abateri repetate, cadrul didactic va fi chemat în 

faţa comisiei de disciplină a unităţii, unde, în funcţie de gravitate, se vor 

propune sancţiuni conform Statutului Personalului Didactic. 

 

PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC 

 

Art. 61     Personalul didactic auxiliar si nedidactic are obligaţiile stabilite prin ROFUIP, şi prin 

fişele postului. 

Art.62  (1) Compartimentul secretariat are următoarele atribuții: 

a) transmiterea informațiilor la nivelul unității de învățământ; 

b) întocmirea, actualizarea și gestionarea bazelor de date; 

c) întocmirea și transmiterea situațiilor statistice și a celorlalte categorii de documente solicitate 

de către autorități, precum și a corespondenței unității; 

d) înscrierea copiilor/elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea și actualizarea 

permanentă a evidenței acestora și rezolvarea problemelor privind mișcarea elevilor, în baza 

hotărârilor consiliului de administrație; 
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e) rezolvarea problemelor specifice pregătirii și desfășurării examenelor și evaluărilor naționale, 

ale examenelor de admitere și de ocupare a posturilor vacante, conform atribuțiilor prevăzute de 

legislația în vigoare sau de fișa postului; 

f) completarea, verificarea, păstrarea în condiții de securitate și arhivarea documentelor 

referitoare la situația școlară a elevilor și a statelor de funcții; 

g) procurarea, completarea, eliberarea și evidența actelor de studii și a documentelor școlare, în 

conformitate cu prevederile regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii și al 

documentelor de evidență școlară în învățământul preuniversitar, aprobat prin ordin al 

ministrului educației naționale și cercetării științifice; 

h) selecția, evidența și depunerea documentelor la Arhivele Naționale, după expirarea termenelor 

de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat prin ordin al ministrului 

educației naționale și cercetării științifice; 

i) păstrarea și aplicarea ștampilei unității pe documentele avizate și semnate de persoanele 

competente, în situația existenței deciziei directorului în acest sens; 

j) întocmirea și/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentațiilor, potrivit 

legislației în vigoare sau fișei postului; 

k) întocmirea statelor de personal; 

l) întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor de personal ale angajaților unității de 

învățământ; 

m) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul contabilitate; 

n) gestionarea corespondenței unității de învățământ; 

o) întocmirea și actualizarea procedurilor activităților desfășurate la nivelul compartimentului, în 

conformitate cu legislația în vigoare; 

p) orice alte atribuții specifice compartimentului, rezultând din legislația în vigoare, contractele 

colective de muncă aplicabile, regulamentul de organizare și funcționare al unității, regulamentul 

intern, hotărârile consiliului de administrație și deciziile directorului, stabilite în sarcina sa. 

(2) Secretarul-șef răspunde de securitatea cataloagelor și verifică, la sfârșitul orelor de curs, 

împreună cu profesorul de serviciu, existența tuturor cataloagelor încheind un proces-verbal în 

acest sens. 

(3) În perioada cursurilor, cataloagele se păstrează în cancelarie, într-un fișet securizat, iar în 

perioada vacanțelor școlare, la secretariat, în aceleași condiții de siguranță. 

(4) În situații speciale, atribuțiile prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi îndeplinite, prin delegare de 

sarcini, și de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unității de 

învățământ, cu acordul prealabil al personalului solicitat. 

(5) Se interzice condiționarea eliberării adeverințelor, foilor matricole, caracterizărilor și a 

oricăror acte de studii sau documente școlare de obținerea de beneficii materiale. 

Art. 63 Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unității de învățământ în 

care sunt realizate: fundamentarea și execuția bugetului, evidența contabilă, întocmirea și 

transmiterea situațiilor financiare, precum și orice alte activități cu privire la finanțarea și 

contabilitatea instituțiilor, prevăzute de legislația în vigoare, de contractele colective de muncă 

aplicabile, de regulamentul de organizare și funcționare al unității și de regulamentul intern. 

Serviciul financiar este subordonat directorului unității de învățământ. 

 Efectuarea orelor suplimentare: 

(a) se înaintează o cerere către directorul unităţii în care sunt solicitate/specificate 

obligatoriu: data, nr. de ore, intervalul orar, justificarea activităţii suplimentare. 

(b) Această cerere se va înainta cu minim trei zile înainte de ziua menţionată pentru 

activitatea suplimentară; 

(c) Dacă cererea este aprobată de către director, se vor presta orele suplimentare ; 
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(d) Numărul de ore suplimentare maxim pe o săptămână nu poate fi mai mare de 8(opt) 

ore (conf. Contractului Colectiv de Muncă la Nivel Judeţean) 

(e) În cazul în care se solicită de către forurile ierarhic superioare realizarea unei lucrări 

de secretariat URGENTE şi/sau a unor lucrări de contabilitate care trebuie finalizate 

pentru ziua următoare, se acceptă ca cererea pentru activitatea suplimentară să fie 

adresată directorului în ziua respectivă. 

(f) Pentru orele suplimentare solicitate de conducerea unităţii, prin notă internă, 

personalul nominalizat nu trebuie să mai depună cerere. 

Art. 64  (1) În Şcoala Gimnazială Vulturu funcționează biblioteca școlară care se organizează și 

funcționează în baza Legii bibliotecilor și a regulamentului aprobat prin ordin al ministrului 

educației naționale și cercetării științifice. 

Art.78 - Biblioteca școlară din Şcoala Gimnazială Vulturu: 

- acoperă programul de activitate în şcoală; 

- sprjină elevii şi al cadrele didactice, asigurând cu materiale necesare buna desfăşurare a 

procesului instructiv-educativ; 

- distribuie şi recuperează manuale gratuite. Evidenţa manualelor deteriorate sau distruse şi 

totodată modul de recuperare al acestora, conform prezentului regulament, o face şi se găseşte în 

permanenţă la bibliotecarul şcolii 

- sprijină cadrele didactice în organizarea de expoziţii de manuale şi selecţia acestora în 

utilizarea la clasă. 

(2) - Fişa postului pentru bibliotecar este elaborată de directorul unităţii, căruia i se 

subordonează. Bibliotecarul şcolii are obligativitatea să participe la cursuri de formare continuă 

organizate de CCD, ISJ sau Universitate, conform programului anunţat. 

 

CAPITOLUL IV 

 

ELEVI ŞI PĂRINŢI 

 

ELEVII  

 

Art. 65       Are calitatea de elev orice persoană, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă 

politică sau religioasă, care este înscrisă şi participă la activităţile şcolare şi extraşcolare 

organizate şi desfăşurate de ŞCOLII GIMNAZIALE VULTURU , în şcoală şi în afara ei. 

 Art. 66 

(1) Înscrierea în clasa pregătitoare sau clasa I se face la cererea părinţilor sau a ocrotitorilor 

legali ;  

(2) Elevii școlii  promovaţi în clasa superioara vor fi înscrişi din oficiu;  

DREPTURILE  ELEVILOR 

 

 Art. 67 

(1) Elevii se bucură de  toate drepturile legale şi nicio activitate din şcoală nu le poate 

leza demnitatea sau personalitatea ; 

(2) Drepturile elevilor sunt stipulate în Statutul elevilor: 

Elevii beneficiază de următoarele drepturi în ŞCOALA GIMNAZIALĂ VULTURU, 

oferite de sistemul educaţional românesc: 

a) accesul gratuit la educaţie în sistemul de învăţământ de stat. Elevii au dreptul 

garantat la un învăţământ echitabil în ceea ce priveşte înscrierea/admiterea, 

parcurgerea şi finalizarea studiilor, în funcţie de parcursul şcolar pentru care au optat 
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corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor; 

b) dreptul de a beneficia de o educaţie de calitate în ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

VULTURU, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru de învăţământ, parcurgerea 

integrală a programelor şcolare şi prin utilizarea, de către cadrele didactice, a celor 

mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi dezvoltării competenţelor 

cheie şi a atingerii obiectivelor educaţionale stabilite. 

c) dreptul de a fi consultaţi şi de a-şi exprima opţiunea pentru disciplinele din 

curriculumul la decizia şcolii, aflate în oferta educaţională a unităţii de învăţământ, în 

concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu 

nevoile comunităţii locale; 

d) dreptul de a beneficia de şcolarizare în limba maternă, în condiţiile legii; 

e) dreptul de a studia o limbă de circulaţie internaţională ; 

f) dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a 

personalului didactic, nedidactic şi din partea altor elevi din cadrul unităţii de 

învăţământ. ŞCOALA GIMNAZIALĂ VULTURU se va asigura că niciun elev nu 

este supus discriminării sau hărţuirii pe criterii de rasă, etnie, limbă, religie, sex, 

convingeri, dizabilităţi, naţionalitate, cetăţenie, vârstă, orientare sexuală, stare civilă, 

cazier, tip de familie, situaţie socio-economică, probleme medicale, capacitate 

intelectuală sau alte criterii cu potenţial discriminatoriu; 

g) dreptul de a beneficia de manuale şcolare gratuite, conform legii; 

h) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere şcolară, 

profesională şi psihologică, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de 

unitatea de învăţământ, fiindu-le asigurată cel puţin o oră de consiliere 

psihopedagogică pe an; 

i) dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obţinute prin activităţile de 

cercetare-dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare şi a 

eventualelor contracte dintre părţi; 

j) dreptul de a beneficia de susţinerea statului, pentru elevii cu nevoi sociale, precum 

şi pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale, conform prevederilor legale în 

vigoare; 

k) dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă; 

l) dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise; 

m) dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia şcolii, în vederea 

obţinerii de trasee flexibile de învăţare. 

n) Dreptul de a participa la cursurile opţionale organizate pe grupe / clase de elevi 

formate special în acest sens, în baza deciziei Consiliului de Administraţie, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

o) dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a unităţii de învăţământ, inclusiv 

acces la biblioteci, săli şi spaţii de sport, computere conectate la Internet, precum şi la 

alte resurse necesare realizării activităţilor şi proiectelor şcolare în afara programului 

şcolar, în limitele resurselor umane şi materiale disponibile. Şcoala Gimnazială 

Vulturu va asigura în limita resurselor disponibile, accesul gratuit la materiale 

necesare realizării sarcinilor şcolare ale elevilor, în timpul programului de 

funcţionare. 

p) dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea 

drepturilor şi libertăţilor celorlalţi participanţi. Libertatea de exprimare nu poate 

prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria 

imagine. Nu se consideră libertate de expresie, următoarele manifestări: 
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comportamentul jignitor faţă de personalul din unitatea şcolară, utilizarea 

invectivelor, limbajului trivial, alte manifestări ce încalcă normele de moralitate; 

q) dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un număr maxim de 

şapte ore pe zi, cu excepţia orelor prevăzute pentru studiul limbii materne, a istoriei 

şi tradiţiei minorităţilor naţionale şi a învăţământului bilingv, conform legii; 

r) dreptul de a primi informaţii cu privire la planificarea materiei pe parcursul 

întregului semestru; 

s) dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile 

lucrătoare; 

t) dreptul de a învăţa în săli adaptate particularităţilor de vârstă şi nevoilor de 

învăţare, şi cu un număr adecvat de elevi şi cadre didactice, în conformitate cu 

prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

u) dreptul de a participa, fără nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă, fără a fi 

obligaţi de cadre didactice sau de conducerea unităţii de învăţământ, la concursuri 

şcolare, olimpiade şi alte activităţi extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ 

sau de către terţi, în palatele şi cluburile elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în 

taberele şi în unităţile conexe inspectoratelor şcolare judeţene, în cluburile şi în 

asociaţiile sportive şcolare, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare 

ale acestora; Elevii vor participa la programele şi activităţile incluse în programa 

şcolară; 

v) dreptul de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile 

şcolare şi extraşcolare, în limita resurselor disponibile; 

w) dreptul de a avea acces, la actele şcolare proprii ce stau la baza situaţiei şcolare; 

x) dreptul de a opta, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le vor 

urma şi să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi 

competenţelor lor; 

y) dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în acord cu 

particularităţile de vârstă şi cu cele individuale. Elevii cu performanţe şcolare 

deosebite pot promova 2 ani de studii într-un an şcolar. Avizul de înscriere aparţine 

consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza unei 

metodologii privind promovarea a doi ani de studii într-un an şcolar, aprobată prin 

ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice; 

z) dreptul de şcolarizare la domiciliu sau în unităţi complexe de asistenţă medicală, de 

tip spital, în conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili 

din cauza unei dizabilităţi, respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care 

au afecţiuni pentru care sunt spitalizaţi pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni; 

aa) dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin 

fişe anonime. Acestea vor fi completate la clasă şi predate cadrelor didactice în 

vederea identificării celor mai eficiente metode didactice. 

bb)dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării acestora, 

cc) dreptul de a întrerupe / relua studiile şi de a beneficia de transfer intre tipurile de 

invăţământ, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

dd) dreptul de a avea condiţii de acces de studiu şi evaluare adaptate dizabilităţilor, 

problemelor medicale sau tulburărilor specifice de invăţare, în condiţiile legii; 

ee) dreptul de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul 

unităţii de învăţământ. 
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ff) dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţă, doar în cazul în care nu sunt 

prezenţi la ora de curs. Este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie. 

(3) În vederea exercitării dreptului de a contesta rezultatele evaluării la lucrările scrise, 

stipulat la alin.(i), pct. k), elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul 

legal al elevului, poate acţiona, astfel: 

a) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal solicită, oral, cadrului 

didactic să justifice rezultatul evaluării, în prezenţa elevului şi a părintelui, tutorelui 

sau susţinătorului legal, în termen de maximum 5 zile de la comunicare. 

b) în situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate 

satisfăcătoare, elevul, părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, 

conducerii unităţii de învăţământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita 

reevaluarea probelor orale sau practice. 

c) Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul desemnează alte două cadre 

didactice de specialitate din unitatea de învăţământ preuniversitar, care nu predau la 

clasa respectivă şi care reevaluează lucrarea scrisă. 

d) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la pct. c) este nota 

rezultată în urma reevaluării. În cazul învăţământului primar, calificativul este 

stabilit, prin consens, de către cele două cadre didactice. 

e) în cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă 

şi nota acordată în urma reevaluării este mai mică de un punct, contestaţia este 

respinsă şi nota acordată iniţial rămâne neschimbată. În cazul în care diferenţa dintre 

nota iniţială şi nota acordată în urma reevaluării este de cel puţin 1 punct, contestaţia 

este acceptată. 

f) în cazul acceptării contestaţiei, directorul anulează nota obţinută în urma evaluării 

iniţiale. Directorul trece nota acordată în urma contestaţiei, autentifică schimbarea 

prin semnătură şi aplică ştampila unităţii de învăţământ. 

g) Calificativul sau nota obţinută în urma contestaţiei rămâne definitiv/definitivă. 

h) în situaţia în care în unitatea de învăţământ preuniversitar nu există alţi 

învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar sau profesori de specialitate 

care să nu predea la clasa respectivă, pot fi desemnaţi, de către inspectoratul şcolar, 

cadre didactice din învăţământul primar sau profesori de specialitate din alte unităţi 

de învăţământ. 

 

  Art. 68  

 Drepturi de asociere şi de exprimare 

Elevii beneficiază de următoarele drepturi de asociere: 

a) dreptul de a forma, adera şi participa la grupuri, organizaţii, structuri sau mişcări care 

promovează interesele elevilor, în condiţiile legii; 

b) dreptul la protest, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, fără perturbarea orelor de 

curs; 

c) dreptul la reuniune, în afara orarului zilnic. Activităţile pot fi organizate în unitatea de 

învăţământ, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea consiliului de administraţie. 

Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de 

lege şi care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranţei naţionale, al ordinii 

publice, pentru a proteja sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora; 

d) dreptul de a fi ales şi de a alege reprezentanţi, fără nicio limitare sau influenţare din partea 

personalului didactic sau administrativ; 
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e) dreptul de a publica reviste, ziare, broşuri şi alte materiale informative, precum şi de a le 

distribui elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar, fără obligaţia unităţii de învăţământ 

de a publica materialele. Este interzisă publicarea şi distribuirea de materiale care aduc atingere 

securităţii naţionale, ordinii publice, drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, constituie atacuri 

xenofobe, denigratoare sau discriminatorii. 

Drepturi sociale 

Art. 69 

(i) Elevii beneficiază de următoarele drepturi sociale: 

a) dreptul de a beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, 

naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar, naval şi fluvial, pe tot 

parcursul anului calendaristic. 

b) dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport menţionate la alin (1), 

litera a), pentru elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a 

stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă, în conformitate cu 

prevederile legale in vigoare; 

c) dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, pe bază de abonament, în cazul 

în care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, în conformitate cu prevederile legale in 

vigoare; 

d) dreptul de a beneficia de burse, precum şi de ajutoare sociale şi financiare în diverse forme, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare. Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă 

prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; 

e) dreptul ca elevii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unitatea de învăţământ să 

beneficieze de asistenţă socială constând în alocaţie zilnică de hrană, a cazarmanentului, de 

rechizite şcolare, de îmbrăcăminte şi de încălţăminte, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi 

în sistemul de protecţie a copilului,  

f) dreptul de a beneficia de locuri în tabere şi în şcoli de vară/iarnă, în condiţiile stabilite de 

autorităţile competente; 

g) dreptul la premii, burse, şi alte asemenea stimulente materiale elevilor cuperformanţe şcolare 

înalte, precum şi celor cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor sau în activităţi 

culturale şi sportive, asigurate de către stat. 

h) Dreptul de a fi susţinuţi financiar pentru activităţile de performanţă, de nivel naţional 

şi internaţional de către Stat, persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii; 

i) dreptul la asistenţă medicală, psihologică şi logopedică gratuită în cabinete medicale, 

psihologice şi logopedice şcolare, ori în unităţi medicale de stat. La începutul fiecărui an şcolar, 

pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării 

ştiinţifice şi ministrului sănătăţii, se realizează examinarea stării de sănătate a elevilor; 

j) 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, 

conform legii. 

Art. 70 Recompensarea elevilor 

(1) Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară pot primi 

următoarele recompense: 

a) evidenţiere în faţa clasei şi/sau în faţa colegilor din şcoală sau în faţa consiliului profesoral; 

b) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, tutorelui sau susţinătorului legal, cu 

menţiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat; 

c) burse sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenţi economici sau de sponsori, 

conform prevederilor în vigoare; 

d) premii, diplome, medalii; 
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e) recomandare pentru a beneficia, cu prioritate, de excursii sau tabere de profil din ţară şi din 

străinătate; 

f) premiul de onoare al unităţii de învăţământ; 

(2) Performanţa elevilor la concursuri, olimpiadele pe discipline, la olimpiadele 

inter/transdisciplinare, la olimpiadele de creaţie tehnico-ştiinţifică şi artistică şi la olimpiadele 

sportive se recompensează financiar, în conformitate cu prevederile stabilite de Ministerul 

Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; 

(3) La sfârşitul anului şcolar, elevii pot fi premiaţi pentru activitatea desfăşurată, cu diplome sau 

medalii, iar acordarea premiilor se face la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea 

învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, a profesorului diriginte, a 

consiliului clasei, a directorului şcolii sau a Consiliului Şcolar al Elevilor. 

(4) Diplomele sau medaliile 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; 

b) pentru alte tipuri de performanţe: pentru purtare, pentru alte tipuri de activităţi sau preocupări 

care merită să fie apreciate. 

(5) Elevii din învăţământul gimnazial pot obţine premii dacă: 

a) au obţinut primele medii generale pe clasă şi acestea nu au valori mai mici de 9.00; pentru 

următoarele medii se pot acorda menţiuni conform reglementărilor interne ale unităţii de 

învăţământ; 

b) s-au distins la una sau la mai multe discipline de studiu; 

c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare 

desfăşurate la nivel local, judeţean/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. 

(6) Pot fi acordate premii şi pentru alte situaţii prevăzute de regulamentul de organizare şi 

funcţionare al unităţii de învăţământ. 

(7) Unitatea de învăţământ poate stimula activităţile de performanţă înaltă ale copiilor/elevilor la 

nivel local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din asociaţiei părinţilor, a 

agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale şi altele asemenea. 

Art.71 - ÎNDATORIRILE/OBLIGAŢIILE ELEVILOR 

Elevii au următoarele îndatoriri: 

a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi 

competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare; 

b) de a respecta regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar; 

c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară 

decentă şi adecvată şi să poarte elemente de identificare în conformitate cu legislaţia în vigoare si 

cu regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ  Ţinuta vestimentară sau lipsa elementelor de 

identificare nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului in perimetrul şcolii. 

d) de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenenţa informaţiilor prezentate în 

lucrările elaborate; 

e) de a elabora şi susţine lucrări la nivel de disciplină originale; 

f) de a sesiza autorităţile competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de învăţământ şi 

a activităţilor conexe acestuia, în condiţiile legii; 

g) de a sesiza reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar pune în 

pericol siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice. 

h) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la care 

au acces; 
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i) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar; 

j) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către 

instituţie; 

k) de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de 

către instituţia de învăţământ preuniversitar, în urma constatării culpei individuale; 

l) de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi de a-1 prezenta cadrelor didactice pentru 

trecerea notelor obţinute în urma evaluărilor precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor 

legali pentru luare la cunoştinţă în legătură cu situaţia şcolară; 

m) de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la sfârşitul anului 

şcolar; 

n) de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevi şi 

personalul unităţii de învăţământ; 

o) de a cunoaşte şi respecta prevederile Statutului Elevului şi ale Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a unităţii de învăţământ, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de 

vârstă şi individuale ale acestora; 

p) de a ocupa locurile stabilite în timpul deplasării în microbuzele şcolare, de a avea un 

comportament şi un limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijloacele de transport şi de a 

respecta regulile de circulaţie; 

q) de a cunoaşte şi de a respecta, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de 

vârstă şi individuale ale acestora, normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de 

prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă, precum şi normele de protecţie 

a mediului. 

r) de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinţilor, 

tutorilor sau susţinătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în funcţie de 

recomandările medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol 

sănătatea colegilor sau a personalului din unitate. 

Art.72 - Interdicţii 

Elevilor le este interzis: 

a) să distrugă, modifice sau completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole, 

carnete de elev şi orice alte documente din aceeaşi categorie sau să deterioreze bunurile din 

patrimoniul unităţii de învăţământ; 

b) să introducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ preuniversitar, materiale care, prin 

conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a ţării, 

care cultivă violenţa, intoleranţa sau care lezează imaginea publică a unei persoane; 

c) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ; 

d) să deţină sau să consume, droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, 

substanţe etnobotanice şi sa participe la jocuri de noroc; 

e) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau 

alte produse pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri 

lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică 

şi psihică a elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ. Elevii nu pot fi deposedaţi de 

bunurile personale care nu atentează la siguranţa personală sau a celorlalte persoane din unitatea 

de învăţământ, înconformitate cu prevederile legale; 

f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în 

incinta unităţilor de învăţământ; 

g) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin 

excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de  
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curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în 

situaţii de urgenţă; 

h) să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă; 

i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, şi să manifeste 

violenţă în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ; 

j) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei; 

k) să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, cu excepţia  

situaţiilor prevăzute de regulament; 

l) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar; 

m) să invite/ faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi al 

diriginţilor; 

Art.73 - Sancţionarea elevilor 

(1) Elevii din ŞCOALA GIMNAZIALĂ VULTURU care săvârşesc fapte prin care se încalcă 

dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv  regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de 

gravitatea acestora conform prevederilor Statutului elevilor. 

(2) Pentru a putea fi sancţionaţi, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unităţii de 

învăţământ sau în cadrul activităţilor extraşcolare. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului 

unităţii de învăţământ sau în afara activităţilor extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, 

elevii răspund conform legislaţiei în vigoare. 

(3) Elevii au dreptul la apărare, conform legii. 

(4) Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt: 

a) observaţie individuală; 

b) mustrare scrisă; 

c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, Bani de liceu, a bursei 

profesionale; 

d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ. 

 (5) Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor, 

tutorilor sau susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau 

ulterior, după caz. 

(6) Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă 

în orice context. 

(7) Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare. 

(8) Încălcarea repetată a Regulamentului Școlar va duce la aplicarea succesivă a sancțiunilor 

însoțite de scăderea notei la purtare. 

Art.74 - Sancţiuni 

 

Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor 

în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie insoţită de consilierea 

acestuia, care să urmărească remedierea comportamentului. Sancţiunea se aplică de către 

profesorul diriginte, sau de către directorul unităţii de învăţământ. 

Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul diriginte, cu 

menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea. Sancţiunea este propusă consiliului clasei de 

către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut faptele susceptibile de sancţiune, spre validare. 

Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului clasei şi într-un raport 

care va fi prezentat consiliului profesoral de către profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului. 

Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/ 

tutorelui/susţinătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situaţia în care acest lucru nu 
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este posibil, prin poştă, cu confirmare de primire. Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, 

precizându-se numărul documentului. Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare. 

Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea 

consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral. Sancţiunea este însoţită de 

scăderea notei la purtare aprobată de consiliul profesoral al unităţii de invaţamant. 

Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se consemnează într-

un document care se înmânează de către profesorul diriginte/director, sub semnătură, părintelui, 

tutorelui sau susţinătorului legal al elevului minor. Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei 

şi în registrul matricol. Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul 

profesoral, la propunerea consiliului clasei. 

profesoral, la propunerea consiliului clasei. 

Art.75- Pagube patrimoniale 

(1) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţii de învăţământ 

sunt obligaţi să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul Civil, toate 

cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să 

suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase. 

(2) în cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi 

înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi 

tipului de manual deteriorat. în caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor 

respective. Elevii nu pot fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau 

deteriorarea manualelor şcolare. 

ABSENŢELE 

Art.76 - Prezența elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care 

consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absență. Absenţele se consemnează în 

catalog de către fiecare profesor la rubrica respectivă precizându-se clar luna şi ziua. Nu se mai 

adaugă nicio literă lângă absenţă. 

Art.77 - La prima oră de curs profesorul va consemna absenţele la sfârşitul orei având în vedere 

situaţia elevilor navetişti. Diriginţii au obligaţia să prezinte un tabel nominal cu elevii navetişti şi 

localitatea de origine. 

Art.78 - Motivarea absențelor se face doar de către profesorul diriginte în baza actelor 

justificative. Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt, după caz: 

adeverință eliberată de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverință/certificate 

medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberate de unitatea sanitară în care elevul a fost 

internat. Actele medicale trebuie să aibă viza  medicului de familie care are în evidență fișele 

medicale/carnetele de sănătate ale elevilor. Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor se 

prezintă în termen de 7 zile de la reluarea activității elevului și se vor preda serviciului 

secretariat, unde se vor centraliza şi viza de către medicul unităţii, apoi vor fi înmânate 

profesorului diriginte care la va păstra pe tot parcursul anului școlar. Se interzice motivarea 

absenţelor de către un profesor în afara dirigintelui. Nerespectarea termenului prevăzut atrage 

declararea absențelor ca nemotivate. 

Art.79 - Pentru alte situaţii, motivarea absenţelor se efectuează pe baza unei cereri scrise de 

părintele/tutorele legal al elevului, adresată directorului şi aprobată de acesta. Cererile (maxim 6 

cereri în timpul unui an şcolar, câte trei pe semestru) se depun personal de părintele/tutorele legal 

al elevului la secretariat în termen de 7 zile de la revenirea în şcoală. 

Art.80 - La cererea scrisă a directorilor unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar, 

a profesorilor-antrenori din unitățile de învățământ cu program sportiv integrat, a directorilor 

cluburilor sportive școlare/asociațiilor sportive școlare sau a conducerilor structurilor naționale 
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sportive, directorul şcolii aprobă motivarea absențelor elevilor care participă la cantonamente și 

la competiții de nivel local, județean, regional, național și internațional. 

Art.81 - Directorul Şcolii Gimnaziale Vulturu aprobă motivarea absențelor elevilor care 

participă la olimpiadele și concursurile școlare organizate la nivel local, județean/interjudețean, 

regional, național și internațional, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoțitori. 

Art.82 - Elevii din învățământul preuniversitar retrași se pot reînmatricula, la cerere, la începutul 

anului școlar la același nivel/ciclu de învățământ și aceeași formă de învățământ, redobândind 

astfel calitatea de elev. 

Art.83- Scăderea notei la purtare se face astfel: 

- Se scade un punct pentru 10 absenţe nemotivate sau 10% din absenţele la un obiect şi se 

înştiinţează părinţii. 

- Pentru 20 de absenţe nemotivate elevul va fi sancţionat cu scăderea a 2 puncte la purtare şi se 

înştiinţează părinţii. 

- Pentru 30 absenţe nemotivate elevul va fi sancţionat cu scăderea a 3 puncte la purtare şi se va 

lua legătura cu familia. 

Art. 84     Pentru abateri disciplinare, sancţiunile se vor aplica astfel: 

              (1). Frecvenţa 

a) 10 absenţe nemotivate pe semestru – 1 punct scăzut la purtare ; 

b) 20 de absenţe nemotivate pe semestru –mustrare scrisă însoţită de scăderea notei la 

purtare cu 2 puncte ; 

c) 30 de absenţe nemotivate pe semestru –mustrare scrisă însoţită de scăderea notei la 

purtare cu 3 puncte 

               (2).Ţinuta  
       Purtarea unor articole vestimentare indecente (pantaloni cu talie foarte joasă sau a oricarui 

alt articol vestimentar care expune vederii parţile intime) şi a accesoriilor care nu se pretează 

mediului şcolar, se vor sancţiona prin : 

 prima abatere – observaţie individuală ; 

 a doua abatere  - mustrare scrisă  

             (3). Baza materială 

 a) Distrugerea involuntară a bazei materiale – remedierea pagubei în 48 de ore, fără 

scăderea notei la purtare, în caz contrar, elevului i se va scădea nota la purtare cu un 

număr de puncte stabilit de diriginte, în funcţie de  valoarea pagubei  precum şi 

recuperarea pagubei ;  

 b). Distrugerea voluntară a bazei materiale - remedierea pagubei în 48 de ore ,dar şi 

sancţionarea elevului prin scăderea notei la purtare de către diriginte, în funcţie de 

gravitatea faptei precum şi recuperarea pagubei ; 

            (4). Comportament 

a) Deranjarea orelor de curs prin vociferări sau activităţi ofesantoare – mustrare verbală; 

repetarea abaterii – scăderea notei la purtare cu 1 punct ; 

b) Pentru injurii, atitudini necuviincioase  şi/ sau manifestări violente  la adresa personalului 

şcolii – scăderea notei la purtare cu 3 puncte ; 

c) Introducerea persoanelor străine în şcoală sau în curtea şcolii, având ca rezultat perturbarea 

activităţii şcolare şi / sau comportament inadecvat faţă de elevi şi / sau faţă de personalul 

şcolii:  

-  1 punct/abatere, dacă divulgă identitatea persoanei străine; 

-  2 puncte/abatere, dacă ascunde identitatea persoanei străine ; 
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d) Introducerea în şcoală a unor materiale care ar putea pune în pericol integritatea fizică a celor 

din jur – 3 puncte; 

e) Violenţa verbală şi/sau fizică la adresa colegilor – 2 puncte; 

f) Pentru violenţe grave – scăderea notei la purtare cu 3puncte ; 

g) Pentru fumat în incinta şcolii – 1 punct/abatere; 

h) Pentru consum de băuturi alcoolice în şcoală, precum şi pentru pătrunderea în şcoală în stare 

de ebrietate – 3 puncte;  

i) Pentru introducerea în şcoală a unor materiale care atentează la bunele moravuri şi pentru 

practicarea jocurilor de noroc - 2 puncte; 

j) Pentru introducerea si utilizarea în cadrul şcolii a skateboard-urilor,a patinelor cu rotile, a 

aparatelor de înregistrare şi redare audio-video, fără acordul profesorului – 2 puncte; 

k) Pentru utilizarea telefoanelor mobile sau menţinerea acestora în stare de funcţionare în 

timpul orelor de curs  - 1 punct;  

l) Pentru pretinderea unei taxe de protecţie sau pentru acte de intimidare cu scopul obţinerii 

unor foloase materiale – 2 puncte; 

m) Pentru însusirea deliberată de obiecte străine  - 2 puncte ; 

n) Pentru organizarea de activităţi cu caracter politic, de prozelitism religios sau ocult – 2 

puncte ; 

o) Pentru lansarea de ameninţări telefonice care pot conduce la perturbarea activităţii în şcoală –

2 puncte ; 

p) Patrunderea în altă clasă, în absenţa elevilor clasei respective sau fără supravegherea unui 

cadru didactic  atrage dupa sine obligativitatea  de  a despăgubi colectivul clasei 

respective pentru eventualele daune semnalate de aceasta ; 

q) Pentru prezentarea de adeverinţe medicale false – 2 puncte ; 

r) Este cu desăvârşire interzis elevilor să mai circule pe holuri după ce se sună de intrare la oră. 

Dacă nu respectă această regulă, elevul va fi mustrat, mustrarea se va consemna în caietul 

clasei. Dacă abaterea se repetă, se va scădea nota la purtare cu un punct ; 

s) Pentru nereturnarea cărtilor de la bibliotecă sau a manualelor şcolare primite gratuit – plata 

cărţii respective şi donarea unei cărţi noi, la recomandarea bibliotecarei ; pentru deteriorarea 

dovedită a unei cărţi / manual – plata  o dată a cărţii / manualului şi donarea unei cărţi noi, la 

recomandarea bibliotecarei. 

              NOTĂ 

      Mustrările verbale şi orice alte observaţii ale cadrelor didactice privind abaterile disciplinare 

ale elevilor în timpul orelor de curs vor fi consemnate de către profesori în dosarul Consiliului 

clasei.  

      Faptele care presupun scăderea notei la purtare cu 3 sau mai multe puncte se vor consemna 

de către profesorul diriginte în fişa psiho-pedagogică individuală a elevului.  

      În cazul abaterilor minore (care implică 1-2 puncte scăzute la purtare), sancţiunea se poate 

suspenda prin hotărârea Consiliului clasei/Consiliului Profesoral, dacă elevul  dovedeşte că şi-a 

revizuit comportamentul şi atitudinea faţă de şcoală.  

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ EXTRAȘCOLARĂ 

Art.85 - Activitatea educativă extrașcolară din unitățile de învățământ este concepută ca mijloc 

de dezvoltare personală, ca modalitate de formare și întărire a culturii organizaționale a unității 

de învățământ și ca mijloc de îmbunătățire a motivației, frecvenței și performanței școlare, 

precum și de remediere a unor problem comportamentale ale elevilor. 

Art. 85 - Activitatea educativă extrașcolară din Şcoala Gimnazială Vulturu se desfășoară în afara 

orelor de curs. Activitatea educativă extrașcolară se poate desfășura fie în incinta şcolii, fie în 
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afara acesteia, în palate și cluburi ale copiilor, în cluburi sportive școlare, în baze sportive și de 

agrement, în spații educaționale, culturale, sportive, turistice, de divertisment. 

Art. 86 - (1) Activitățile educative extrașcolare desfășurate în şcoală pot fi: culturale, civice, 

artistice, tehnice, aplicative, științifice, sportive, turistice, de educație rutieră, antreprenoriale, 

pentru protecție civilă, de educație pentru sănătate și de voluntariat. 

(2) Activitățile educative extrașcolare pot consta în: proiecte și programe educative, concursuri, 

festivaluri, expoziții, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediții, școli, tabere și 

caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere 

deschise etc. 

(3) Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei grupe/clase de elevi, de către 

profesorul diriginte, cât și la nivelul Şcolii Gimnaziale Vulturu, de către coordonatorul pentru 

proiecte și programme educative școlare și extrașcolare. 

(4) Activitățile educative extrașcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al unității de 

învățământ, împreună cu consiliile elevilor, în conformitate cu opțiunile elevilor și ale părinților, 

tutorilor sau susținătorilor legali, precum și cu resursele de care dispune unitatea de învățământ. 

(5) Organizarea activităților extrașcolare sub forma excursiilor, taberelor, expedițiilor și a altor 

activități de timp liber care necesită deplasarea din localitatea de domiciliu se face în 

conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării 

științifice. 

(6) Calendarul activităților educative extrașcolare este aprobat de consiliul de administrație al 

unității de învățământ. 

 

EVALUAREA ELEVILOR 

Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare 

Art. 87. — Evaluarea are la bază identificarea nivelului la care se află elevul raportat la 

competențele specifice ale fiecărei discipline în scopul optimizării învățării. 

Art. 88. — (1) Conform legii, evaluările în sistemul de învățământ românesc se realizează la 

nivel de disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire. 

(2) În sistemul de învățământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competențe, oferă 

feedback real elevilor, părinților și cadrelor didactice și stă la baza planurilor individuale de 

învățare. 

Art. 89. — Evaluarea rezultatelor la învățătură se realizează permanent, pe parcursul anului 

școlar. 

Art. 90. — Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcție de vârstă și de particularitățile 

psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educației și de specificul fiecărei discipline. 

Acestea sunt: 

a) chestionări orale; 

b) teste, lucrări scrise; 

c) experimente și activități practice; 

d) referate; 

e) proiecte; 

f) interviuri; 

g) portofolii; 

h) probe practice; 

i) alte instrumente stabilite de comisiile metodice și aprobate de director sau elaborate de către 

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice/inspectoratele școlare, elaborate în 

conformitate cu legislația națională. 
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Art. 91. — Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip și lucrările semestriale scrise 

(teze) se elaborează pe baza cerințelor didactico-metodologice stabilite de programele școlare,  

parte a Curriculumului național. 

Art. 92. — Rezultatele evaluării se exprimă prin note de la 1 la 10. Rezultatele evaluării se 

consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma: „Nota/data”. Notele acordate se 

comunică în mod obligatoriu elevilor, se trec în catalog și în carnetul de elev de către cadrul 

didactic care le acordă. 

Art. 93. — Numărul de note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, 

exclusiv nota de la lucrarea scrisă semestrială (teză), trebuie să fie cel puțin egal cu numărul 

săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învățământ. Fac excepție disciplinele cu o oră de 

curs pe săptămână, la care numărul minim de note este de două. 

Art. 94. — Elevii aflați în situație de corigență vor avea cu cel puțin o notă în plus față de 

numărul de note prevăzute la articolulanterior, ultima notă fiind acordată, de regulă, în ultimele 

două săptămâni ale semestrului. 

Art. 95. — Disciplinele la care se susțin lucrări scrise semestriale (teze), precum și perioadele de 

desfășurare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării 

științifice. Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special 

destinată acestui scop și se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în 

unitatea de învățământ până la sfârșitul anului școlar. 

Art.96 — (1) La sfârșitul fiecărui semestru și la încheierea anului școlar, cadrele didactice au 

obligația să încheie situația școlară a elevilor, în condițiile prezentului regulament. 

(2) La sfârșitul fiecărui semestru profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea 

mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecvența și comportarea elevului, respectarea de către 

acesta a reglementărilor adoptate de Şcoala Gimnazială Vulturu. 

(3) La sfârșitul fiecărui semestru profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru elaborarea 

aprecierii asupra situației școlare a fiecărui elev. 

Art. 97. — (1) La fiecare disciplină de studiu media semestrială este calculată din numărul de 

note prevăzut de prezentul regulament. 

(2) La disciplinele de studiu la care nu se susține lucrarea scrisă semestrială (teza), media 

semestrială se obține prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. 

La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului. 

(3) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepția 

notei de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, fără 

rotunjire. 

(4) La disciplinele de studiu la care se susține lucrarea scrisă semestrială (teza), media 

semestrială se calculează astfel: „media semestrială = (3M+T)/4”, unde „M” reprezintă media la 

evaluarea periodică, iar „T” reprezintă nota obținută la lucrarea scrisă semestrială (teză). Nota 

astfel obținută se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență 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 educație fizică și sport, media de pe semestrul în care 

elevul nu a fost scutit 

devine media anuală. 

(6) Nota lucrării scrise semestriale (teză) și mediile semestriale și anuale se consemnează în 

catalog cu cerneală roșie. 

(7) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale de 

la toate disciplinele  și de la purtare. 
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Art. 98. — (1) Elevii scutiți de efort fizic au obligația de a fi prezenți la orele de educație fizică 

și sport. Acestor elevi nu li se acordă note și nu li se încheie media la această disciplină în 

semestrul sau în anul în care sunt scutiți medical. 

(2) Pentru elevii scutiți medical, profesorul de educație fizică și sport consemnează în catalog, la 

rubrica respectivă, „scutit medical în semestrul.” sau „scutit medical în anul școlar.”, specificând 

totodată documentul medical, numărul și data eliberării acestuia. Documentul medical va fi 

atașat la dosarul personal al elevului, aflat la secretariat. 

(3) Elevii scutiți medical, semestrial sau anual, nu sunt obligați să vină în echipament sportiv la 

orele de educație fizică și sport, dar trebuie să aibă încălțăminte adecvată pentru sălile de sport. 

Absențele la aceste ore se consemnează în catalog. 

(4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiți medical, în timpul orei de educație fizică și 

sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare, 

înregistrarea unor elemente tehnice, ținerea scorului etc. 

Art. 99. — (1) Părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevilor minori care doresc să își exercite 

dreptul de a participa la ora de Religie își exprimă opțiunea în scris, într-o cerere adresată unității 

de învățământ, în care precizează și numele cultului solicitat. 

(2) Schimbarea opțiunii de a frecventa ora de Religie se face tot prin cerere scrisă a părintelui 

tutorelui legal instituit pentru elevul minor. 

(3) În situația în care părinții/tutorii sau susținătorilor legali ai elevului minor, respectiv elevul 

major decid, în cursul anului școlar, schimbarea opțiunii de a frecventa ora de Religie, situația 

școlară a elevului respectiv pe anul în curs se încheie fără disciplina Religie. 

(4) În mod similar se procedează și pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat 

condițiile necesare pentru frecventarea orelor la această disciplină. 

(5) Elevilor aflați în situațiile prevăzute la alin. (3) și (4) li se vor asigura activități educaționale 

alternative în cadrul şcolii, stabilite prin hotărârea consiliului de administrație. 

Art. 100. — Sunt declarați promovați elevii care, la sfârșitul anului școlar, obțin la fiecare 

disciplină de studiu cel puțin media anuală 5,00, iar la purtare, media anuală 6,00. 

Art. 101. — Sunt declarați amânați, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva 

situația școlară la una sau la mai multe discipline de studiu din următoarele motive: 

a) au absentat, motivat și nemotivat, la cel puțin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un 

semestru la disciplinele respective; 

b) au fost scutiți de frecvență de către directorul şcolii în urma unor solicitări oficiale, pentru 

perioada participării la festivaluri și concursuri profesionale, cultural-artistice și sportive, interne 

și internaționale, cantonamente și pregătire specializată; 

c) au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de minister; 

d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte țări; 

e) nu au un număr suficient de note, necesar pentru încheierea mediei/mediilor sau nu au mediile 

semestriale ori anuale la disciplinele respective, consemnate în catalog de către cadrul didactic, 

dinalte motive decât cele de mai sus, neimputabile personalului didactic de predare. 

Art. 102. — (1) Elevii declarați amânați pe semestrul I își încheie situația școlară în primele 

patrusăptămâni de la revenirea la școală. 

(2) Încheierea situației școlare a elevilor prevăzuți la alin. (1) se face pe baza notelor consemnate 

în rubrica semestrului I, datate la momentul evaluării. 

(3) Încheierea situației școlare a elevilor amânați pe semestrul al doilea, a celor declarați amânați 

pe semestrul I care nu și-au încheiat situația școlară conform prevederilor alin. (1) și (2) sau a 

celor amânați anual se face înaintea sesiunii de corigențe, într-o perioadă stabilită de consiliul de 

administrație. Elevii amânați, care nu promovează la una sau două discipline/module de studiu în  
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sesiunea de examene de încheiere a situației școlare a elevilor amânați, se pot prezenta la 

sesiunea de examene de corigențe. 

Art. 103. — (1) Sunt declarați corigenți elevii care obțin medii anuale sub 5,00 la cel mult două 

discipline de studiu, precum și elevii amânați care nu promovează examenul de încheiere a 

situației școlare, la cel mult două discipline de studiu. 

(2) Pentru elevii corigenți se organizează anual o singură sesiune de examene de corigență, într-o 

perioadă stabilită de minister. 

Art. 104. — (1) Sunt declarați repetenți: 

a) elevii care au obținut medii anuale sub 5,00 la mai mult de două discipline de învățământ care 

se finalizează la sfârșitul anului școlar. 

b) elevii care au obținut la purtare media anuală mai mică de 6,00; 

c) elevii corigenți care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigență sau care nu 

promovează examenul la toate disciplinele la care se află în situație de corigență; 

d) elevii amânați care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situației școlare la cel puțin o 

disciplină; 

Art. 105. — (1) Elevii declarați repetenți se pot înscrie în anul școlar următor în clasa pe care o 

repetă, la aceeași unitate de învățământ, inclusiv cu depășirea numărului maxim de elevi la clasă 

prevăzut de lege, sau se pot transfera la altă unitate de învățământ. 

Art. 106. — (1) După încheierea sesiunii de corigență, elevii care nu au promovat la o singură 

disciplină de învățământ au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se aprobă de către director, 

în cazuri justificate, o singură dată pe an școlar. 

(2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unității de învățământ, în termen de 24 de 

ore de la afișarea rezultatelor examenului de corigență. 

(3) Reexaminarea se desfășoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai 

târziu de data începerii cursurilor noului an școlar. 

(4) Comisia de reexaminare se numește prin decizia directorului și este formată din alte cadre 

didactice decât cele care au făcut examinarea anterioară. 

Art. 107. — (1) Pentru elevii declarați corigenți sau amânați anual, examinarea se face din toată 

materia studiată în anul școlar, conform programei școlare. 

(2) Pentru elevii amânați pentru un semestru, examinarea în vederea încheierii situației se face 

numai din materia acelui semestru. 

(3) Pentru elevii care susțin examene de diferență, examinarea se face din toată materia studiată 

în anul școlar respectiv sau dintr-o parte a acesteia, în funcție de situație. 

Art. 108. — (1) Consiliul profesoral din Şcoala Gimnazială Vulturu validează situația școlară a 

elevilor, pe clase, în ședința de încheiere a cursurilor semestriale/anuale, iar secretarul consiliului 

consemnează în procesul-verbal numărul elevilor promovați, numărul și numele elevilor 

corigenți, repetenți, amânați, exmatriculați, precum și numele elevilor cu note la purtare mai mici 

de 7,00. 

(2) Situația școlară a elevilor corigenți, amânați sau repetenți se comunică în scris părinților, 

tutorilor sau susținătorilor legali sau, după caz, elevilor majori, de către profesorul diriginte, în 

cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor fiecărui semestru/an școlar. 

(3) Pentru elevii amânați sau corigenți profesorul diriginte comunică în scris părinților, tutorelui 

sau susținătorului legal programul de desfășurare a examenelor de corigență și perioada de 

încheiere a situației școlare. 

(4) Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui, tutorelui sau susținătorului legal sau al 

elevului/absolventului major, documentele elevului, cu excepția situației prevăzute de Legea nr. 

272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 



ȘCOALA GIMNAZIALĂ VULTURU 

Com. Vulturu, Jud. Vrancea, Tel.: 0237 240 274  
e-mail: scoala_vulturu2007@yahoo.com 

 
 

37 

 

TRANSFERUL ELEVILOR 

Art. 109. — Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate de învățământ la alta,  în 

conformitate cu prevederile prezentului regulament și ale regulamentului de organizare și 

funcționare a unității de învățământ la care se face transferul. 

Art. 110. — Transferul elevilor se face cu aprobarea consiliului de administrație al unității de 

învățământ la care se solicită transferul și cu avizul consultativ al consiliului de administrație al 

unității de învățământ de la care se transferă. 

Art. 111. — (1) În învățământul gimnazial elevii se pot transfera de la o grupă/formațiune de 

studiu la alta, în aceeași unitate de învățământ sau de la o unitate de învățământ la alta, în limita 

efectivelor maxime de elevi la grupă/formațiune de studiu. 

(2) În situații excepționale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de 

elevi la grupă/formațiune de studiu, inspectoratul școlar poate aproba depășirea efectivului 

maxim, în scopul efectuării transferului. 

 (3) Transferurile în care se păstrează forma de învățământ  se efectuează în perioada vacanței de 

vară. 

(4) Transferul elevilor în timpul anului școlar se poate efectua, în mod excepțional, cu 

respectarea prevederilor prezentului regulament, în următoarele situații: 

a) la schimbarea domiciliului părinților într-o altă localitate; 

b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertise medicale efectuate de 

direcția de sănătate publică; 

c) în alte situații excepționale, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar. 

Art. 112. — (1) Pentru copiii/tinerii cu cerințe educaționale speciale, în funcție de evoluția 

acestora se pot face propuneri de reorientare dinspre învățământul special/special integrat spre 

învățământul de masă și invers. 

(2) Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză sau 

de către părinții, tutorii sau susținătorii legali ai copilului și de către consilierul pedagog școlar. 

Decizia de reorientare se ia de către comisia de orientare școlară și profesională din cadrul 

centrului județean de resurse și asistență educațională, cu acordul părinților, tutorilor sau 

susținătorilor legali. 

PĂRINŢII 

 

Art. 113    La nivelul fiecărei clase se constituie un comitet de părinţi, iar la nivelul școlii se 

constituie Consiliul Reprezentativ al Părinţilor. 

Art. 114   Comitetele de părinţi şi Consiliul Reprezentativ al Părinţilor se pot constitui în 

asociaţii cu personalitate juridică. 

Art. 115 
(1) Comitetele de părinţi de la nivelul claselor se aleg anual, în primele 30 de  zile de la 

începerea  anului şcolar, în adunarea generală a părinţilor clasei, care se convoacă şi 

sunt conduse de dirigintele acesteia. 

(2) Comitetele de părinţi ale claselor sunt compuse din 3 persoane (un preşedinte şi doi 

membri). 

(3) Comitetele de părinţi şi Consiliul reprezentativ al părinţilor au atribuţiile stabilite 

prin ROFUIP. 

(4) Comitetele de părinţi la nivel de clasă şi Consiliul reprezentativ părinţilor  pot 

realiza venituri proprii, în condiţiile stipulate de ROFUIP. 

Art. 116 
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(1) Fondurile realizate de comitetele de părinţi şi de Consiliul reprezentativ al părinţilor 

vor fi înregistrate conform normelor în vigoare. La gestionarea fondurilor se va ţine 

seama de următoarele: 

(2) Sumele realizate se consemnează într-un proces verbal în care se menţionează 

acţiunea organizată, cheltuielile şi venitul net, proces verbal semnat de preşedintele, 

secretarul şi casierul comitetului sau consiliului. 

(3) Evidenţa operaţiilor de încasări şi plăţi se ţine cu ajutorul registrului de casă. În 

acest scop se utilizează: registrul de casă, registrul de procese verbale, chitanţă 

fiscală, actele justificative pentru cheltuielile efectuate. 

(4) Circulaţia fondurilor băneşti se face numai prin intermediul  Comitetului de părinţi 

sau al Consiliului reprezentativ al părinţilor. 

(5) Plăţile se fac cu aprobarea Comitetului sau a Consiliului reprezentativ al părinţilor 

şi se justifică cu acte oficiale: facturi, bonuri, chitanţe şi altele, potrivit normelor în 

vigoare. 

(6) Obiectele de inventar şi materialele procurate din fondurile  comitetelor de părinţi 

sau obţinute prin donaţii se predau școlii  pe bază de proces verbal, în care se vor 

menţiona caracteristicile obiectului şi vor fi trecute în evidenţele şcolii, potrivit 

reglementărilor în vigoare. 

(7) Fondurile băneşti se păstrează şi se administrează prin unităţile C.E.C. sau bancare, 

cu respectarea regulamentului operaţiunilor de casă. 

 

Art. 117    Comitetul de părinţi pe clasă prezintă raportul asupra activităţii financiare pe anul 

şcolar trecut în adunarea generală a părinţilor, la începutul fiecărui an şcolar. Preşedintele 

Consiliului reprezentativ al părinţilor pe şcoală prezintă raportul asupra activităţii financiare în 

adunarea generală a comitetelor de părinţi pe clase, la începutul fiecărui an şcolar. 

 

CAPITOLUL V 

 

CURRICULUM 

 

 Art. 118 

(1) Procesul instructiv-educativ se desfăşoară conform schemei orare elaborate de 

Consiliul pentru Curriculum şi aprobate de Consiliul de Administraţie. 

(2) Întreaga activitate didactică se va desfăşura între orele 8-14. 

 Art. 119    Numărul total de ore din schema orară nu va depăşi numărul maxim de ore pe 

săptămână stabilit de M.ECȘ. în planul - cadru. 

Art. 120    Oferta şcolii pentru anul şcolar următor va fi făcută publică şi prezentată elevilor până 

la sfârşitul semestrului I al anului şcolar în curs. 

 

 

CAPITOLUL VI 

SECURITATEA IN INTERIORUL ȘCOLII 

 

Art. 121     Accesul altor persoane este permis în baza verificării identităţii acestora . 

Art. 122     Elevul de serviciu și profesorul de serviciu au obligaţia de a ţine o evidenţă riguroasă 

a persoanelor străine unităţii de învăţământ, care intră în perimetrul şcolii şi de a consemna în 

registrul corespunzător datele de identificare şi scopul vizitei. 
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Art. 123    Este interzis accesul în instituţie a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice 

sau a celor turbulente, precum şi a celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea 

publică. De asemenea, se interzice intrarea persoanelor însoţite de câini, precum şi a persoanelor 

care deţin arme, obiecte contondente, substanţe toxice, exploziv-pirotehnice, iritante-

lacrimogene sau uşor inflamabile.  

Art. 124 Personalul de pază şi cadrele didactice au obligaţia să supravegheze comportamentul 

vizitatorilor şi să verifice sălile în care aceştia sunt invitaţi, pentru a nu fi lăsate sau abandonate 

obiecte care prin conţinutul lor pot produce evenimente neplăcute. 

Art. 125 În situaţia organizării şedinţelor cu părinţii sau a altor întruniri cu caracter 

comemorativ, educativ, cultural, sportiv etc., prevăzute a se desfăşura în incinta şcolii, 

conducerea unităţii de învăţământ alături de organizator va asigura întocmirea şi transmiterea la 

punctul de control a tabelelor nominale cu persoanele invitate să participe la aceste manifestări, 

iar în baza lor va fi permis accesul, după efectuarea verificării identităţii persoanelor 

nominalizate. 

 

 

OBLIGAŢIILE PROFESORULUI DE SERVICIU PE ŞCOALĂ 

 

 

 Art. 126      Profesorul de serviciu pe şcoală vine cu 15 minute înaintea începerii cursurilor  şi 

pleacă ultimul din şcoală dupa evacuarea tuturor elevilor. 

 Art. 127  Profesorul de serviciu verifică existenţa cataloagelor şi răspunde de securitatea lor pe 

toată durata turei sale. Orice profesor care foloseşte un catalog în afara orelor sale de curs are 

obligaţia de a aduce la cunostinţă profesorului de serviciu acest fapt, precum şi perioada de timp 

cât va reţine catalogul respectiv. 

 Art. 128 Profesorul de serviciu verifică prezenţa şi intrarea la timp la ore a profesorilor din 

sectorul lor şi aduce la cunoştinţa direcţiunii eventualele absenţe. În lipsa directorului, profesorul 

de serviciu ia măsuri pentru acoperirea orelor respective.  

Art. 129   Profesorul de serviciu controlează prezenţa la post şi distribuie sarcini elevilor de 

serviciu. 

Art. 130 Răspunde de ordinea şi disciplina în şcoală, pe sectorul său, în timpul pauzelor şi 

semnalează conducerii şcolii prezenţa persoanelor străine, precum şi eventualele evenimente 

deosebite care se petrec pe perioada desfăşurării serviciului său. 

Art. 131 

(1) Verifică prin sondaj, în pauze, dacă sălile de clasă sunt bine întreţinute, iar elevii de 

serviciu pe clasă îşi îndeplinesc conştiincios atribuţiile.  

(2) Supraveghează elevii în vederea respectării Regulamentului General de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Regulamentului de Ordine 

Interioară. 

Art. 132 

(1) Neefectuarea serviciului pe şcoală se sancţionează cu 0,5 puncte din punctajul 

pentru stabilirea calificativului anual pentru fiecare constatare.  

(2) În cazul în care se constată abateri repetate, cadrul didactic va fi chemat în faţa 

comisiei de disciplină a unităţii, unde, în funcţie de gravitate, se vor propune 

sancţiuni conform legii. 
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OBLIGAŢIILE ELEVILOR DE SERVICIU PE ŞCOALĂ 

 

Art. 134 Programarea elevilor de serviciu pe şcoală şi în clasă este făcută numai de către 

dirigintele clasei, iar modificarea acestei programări se face numai în cazuri de forţă majoră de 

către profesorul de serviciu pe şcoală. Profesorul diriginte al clasei are obligaţia de a întocmi 

tabele nominale cu elevii clasei şi zilele în care aceştia execută serviciul pe şcoală şi în clasă, 

tabele pe care să le ataşeze la prima pagină a catalogului sau să le afişeze într-un loc vizibil în 

clasă. De asemenea, dirigintele trebuie să supravegheze respectarea strictă a programării făcute şi 

modul în care elevii îşi duc la îndeplinire sarcinile desemnate. 

Art. 135 Elevul de serviciu este obligat să se prezinte la post sau cu 10 minute înaintea 

începerii cursurilor de pe tura respectivă. 

Art. 136 

(1) Este interzis elevilor de serviciu pe şcoală să îşi părăsească postul fără acordul 

profesorului de serviciu sau al direcţiunii. În cazul părăsirii postului, elevilor li se 

vor consemna absenţe nemotivate în catalog pentru orele respective şi vor fi 

mustraţi în faţa clasei. 

(2) Este interzis elevilor de serviciu pe şcoală să facă schimb cu alţi elevi, fără acordul 

prealabil al  dirigintelui ; în caz contrar, elevului i se vor consemna absenţe 

nemotivate în catalog, în conformitate cu perioada în care a fost înlocuit. 

Art. 137 Elevii de serviciu pe şcoală au obligaţia de a asigura accesul cadrelor didactice în 

şcoală pe la intrarea principală şi de a nu permite intrarea persoanelor străine în timpul orelor de 

curs în instituţie, accesul acestora făcându-se numai în pauză şi după o legitimare prealabilă. 

Nerespectarea acestei prevederi atrage de la sine scăderea notei la purtare a elevului de serviciu 

cu 1 punct. 

Art. 138 Elevii de serviciu la cancelarie au obligaţia de a semnala profesorului de serviciu 

pe şcoală  sau directorului toate neregulile sesizate atât în timpul orelor de curs, cât şi în pauze şi 

de a le consemna în caiet.  

Art. 139 Elevii de serviciu pe clasă au datoria de a menţine ordinea şi curăţenia în clasă, de 

a numi elevii absenţi la fiecare oră, de a media conflictele uşoare dintre colegi. Toate problemele 

dificile cu care s-au confruntat în timpul desfăşurării serviciului pe clasă vor fi aduse la 

cunoştinţa profesorului diriginte în timp util, aşa încât acesta să ia măsurile de rigoare. 

 

 

CAPITOLUL VII 

 

Școala și comunitatea. Parteneriate / Protocoale între unitățile de 

învățământ și alți parteneri educaționali 

Art. 140. — Autoritățile administrației publice locale, precum și reprezentanți ai comunității 

locale colaborează cu consiliul de administrație și cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor 

unității de învățământ. 

Art. 141. — Unitățile de învățământ pot realiza parteneriate cu asociații, fundații, instituții de 

educație și cultură, organism economice și organizații guvernamentale și nonguvernamentale sau 

alte tipuri de organizații, în interesul beneficiarilor direcți ai educației. 

Art. 142. — Unitățile de învățământ, de sine stătător sau în parteneriat cu autoritățile 

administrației publice locale și cu alte instituții și organisme publice și private: case de cultură, 

furnizori de formare continuă, parteneri sociali, organizații nonguvernamentale și altele 

asemenea pot organiza la nivel local centre comunitare de învățare permanentă, pe baza unor 

oferte de servicii educaționale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-țintă interesate. 
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Art. 143. — Unitățile de învățământ, în conformitate cu legislația în vigoare și prevederile 

prezentului regulament, pot iniția, în parteneriat cu autoritățile administrației publice locale și cu 

organizațiile de părinți, în baza hotărârii consiliului de administrație, activități educative, 

recreative, de timp liber, pentru consolidarea competențelor dobândite sau de accelerare a 

învățării, precum și activități de învățare remedială cu elevii, prin programul „Școala după 

școală”. 

Art. 144. — (1) Parteneriatul cu autoritățile administrației publice locale are ca scop derularea 

unor activități/programe educaționale în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite de 

unitatea de învățământ. 

(2) Activitățile derulate în parteneriat nu pot avea conotații politice, de propagandă electorală, de 

prozelitism religios și nu pot fi contrare moralei sau legilor statului. 

 (3) Autoritățile administrației publice locale asigură condițiile și fondurile necesare pentru 

implementarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și pentru asigurarea 

securității elevilor și a personalului în perimetrul unității de învățământ. 

Art. 145. (1) Unitățile de învățământ încheie protocoale de parteneriat cu organizații 

nonguvernamentale, unități medicale, poliție, jandarmerie, instituții de cultură, asociații 

confesionale, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite prin 

proiectul de dezvoltare instituțională/planul de acțiune al unității de învățământ. 

(2) Protocolul conține prevederi cu privire la responsabilitățile părților implicate, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

(3) În cazul derulării unor activități în afara perimetrului unității de învățământ, în protocol se va 

specifica concret cărei părți îi revine responsabilitatea asigurării securității elevilor. 

(4) Bilanțul activităților realizate va fi făcut public, prin afișare la sediul unității, pe site-ul școlii, 

prin comunicate de presă și prin alte mijloace de informare. 

(5) Unitățile de învățământ pot încheia protocoale de parteneriat și pot derula activități comune 

cu unități de învățământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalității 

copiilor și a tinerilor, respectându-se legislația în vigoare din statele din care provin instituțiile 

respective. 

(6) Reprezentanții părinților, tutorilor sau susținătorilor legali se vor implica direct în buna 

derulare a activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învățământ. 

 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 145 Prezentul regulament va fi înaintat Consiliului de Administraţie spre aprobare 

după ce va fi discutat şi avizat în Consiliul Profesoral. 

 Art. 146 În baza prezentului Regulament Intern şi a Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul Preuniversitar, directorul va încheia cu toţi elevii şcolii 

un acord de parteneriat şcoală-familie. 

 Art. 147 
(1) Prezentul regulament va intra în vigoare la un interval de o săptămână după ce a fost 

aprobat în Consiliul de Administraţie, timp în care va fi adus la cunoştinţă întregului 

personal precum şi elevilor de către diriginţi în orele de dirigenţie. 

(2)  La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga Regulamentul Intern 

anterior. 

(3) Extrase din regulament vor fi afişate în clasele de elevi. 

(4) Acest regulament poate fi amendat, completat, îmbunătăţit, conform art.2. 

 

DIRECTOR, Prof. Radu Rodica 
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REGULAMENTUL CONSILIULUI ELEVILOR 

ANEXA I LA REGULAMENTUL INTERN 

 

 

Art. 1.   Consiliul Elevilor este alcătuit din reprezentanţii fiecărei clase din școală 

(câte un elev din fiecare clasă) şi un membru al personalului didactic, care va avea rolul de 

coordonator al întrunirilor. Dintre membrii săi, consiliul va alege un preşedinte (elev), un 

vicepreşedinte (elev), şi un secretar (elev) pe toată durata unui an şcolar.  

Art. 2.   Fiecare clasă îşi va alege reprezentantul în Consiliul Elevilor în prima oră 

de dirigenţie de la începutul fiecărui an şcolar. Votul va fi secret, iar elevii îşi vor asuma 

responsabilitatea alegerii lor. Profesorii nu au drept de vot şi le sunt interzise amestecul sau 

influenţarea deciziei elevilor. 

Art. 3.   Întrunirile Consiliului Elevilor se vor desfăşura lunar sau ori de câte ori 

este cazul, fiind prezidat de preşedinte şi de reprezentantul cadrelor didactice. 

Art. 4.   Toţi membrii consiliului au obligaţia de a participa la toate întrunirile, iar 

când din motive obiective nu pot participa, aceştia au obligaţia de a nominaliza un înlocuitor şi 

de a anunţa secretarul consiliului.  

Art. 5.    Preşedintele Consiliului Elevilor, precum şi cadrul didactic desemnat să 

coordoneze activitatea acestuia au obligaţia de a aduce la cunoştinţă Consiliului de Administraţie 

al școlii problemele discutate în cadrul şedintelor consiliului. 

Art. 6.   Toate propunerile avansate de către Consiliul Elevilor vor fi notate de 

către secretar care va întocmi un proces verbal şi va avea obligaţia să expună într-un loc public 

rezumatul acestuia. 

Art. 7.   Fiecare membru al Consiliului Elevilor, inclusiv preşedintele şi secretarul 

are dreptul de a vota prin DA sau NU sau să se abţină de la vot. Votul poate fi secret sau deschis 

prin ridicarea mâinii, în funcţie de hotărârea consiliului. 

Art. 8.   Membrii consiliului trebuie să respecte toate regulile şi convenţiile 

adoptate de către consiliu şi să asigure aplicarea în rândul elevilor a hotărârilor luate. 

Art. 9.   Membrii Consiliului au datoria de a prezenta  problemele specifice 

procesului instructiv – educativ cu care se confruntă colectivele de elevi din care fac parte şi vor 

raporta clasei toate discuţiile purtate referitor la chestiunile în cauză. Tematica discuţiilor va avea 

ca obiectiv eficientizarea derulării procesului instructiv – educativ curricular şi extracurricular, 

îmbunăţirea condiţiilor de studiu ale elevilor şi organizarea unor activităţi cu caracter extraşcolar 

de larg interes pentru elevi, activităţi care sunt de competenţa şcolii.  

Art. 10.  Secretarul consiliului va întocmi şi depune la biblioteca şcolii un dosar al 

întrunirilor, care va fi accesibil tuturor elevilor din  școală. 

Art. 11.  Secretarul consiliului are responsabilitatea întocmirii ordinii de zi a întrunirilor şi 

de a o aduce la cunoştinţa membrilor cu cel puţin 48 de ore înainte de desfăşurarea întrunirii. 

Preşedintele are datoria de a asigura respectarea ordinii de zi anunţată şi parcurgerea ei integrală. 

Art. 12.  Preşedintele consiliului are datoria de a asigura desfăşurarea discuţiilor într-un 

spirit de corectitudine, precum şi respectarea ordinii şi a libertăţii de exprimare. 

 

 


