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CAPITOLUL  I 
 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art.1. Regulamentul de ordine interioară al Şcolii Gimnaziale Nr. 167 denumit prescurtat R.O.I., cuprinde 

norme referitoare la organizarea şi funcţionarea unităţii, în conformitate cu Legea educației naționale nr. 

1/2011. 

 

Art.2. ROI este obligatoriu pentru tot personalul salariat al unităţii de învăţământ, pentru elevii şi 

părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.  

 

Art.3. În România, cetăţenii au drepturi egale de acces la toate nivelurile şi formele de învăţământ, indiferent 

de condiţia socială şi materială, de sex, de rasă, de naţionalitate, de apartenenţă politică sau religioasă, fără 

restricţii care ar putea constitui o discriminare sau o segregare. 

 

Art.4. Statul coordonează şi sprijină organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ de pe teritoriul ţării. 

Sprijinul acordat de stat nu afectează, în limitele legii, independenţa instituţională în organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor specifice unităţilor de învăţământ. 

 

Art. 5. Activitatea de instruire şi educaţie din cadrul unităţilor de învăţământ se desfăşoară potrivit 

principiilor Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, ale Convenţiei cu privire la drepturile copilului şi 

potrivit actelor normative generale şi speciale. 

 

Art.6. (1) Unităţile de învăţământ sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei generale şi speciale, a 

actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, a regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar, a deciziilor inspectoratului şcolar şi a regulamentului 

intern al fiecărei unităţi. 

 (2) ROI este aprobat de Consiliul de administraţie, cu participarea reprezentantului organizaţiei 

sindicale, recunoscute la nivel de ramură, existent în şcoală şi cuprinde reglementări specifice condiţiilor 

concrete de desfăşurare a activităţii, în concordanţă cu prevederile legale, în vigoare. 

 (3) ROI se propune şi se dezbate de către consiliul profesoral, la care participă, cu drept de vot, şi 

personalul didactic auxiliar şi nedidactic şi reprezentanţi ai părinţilor. 

 (4) Respectarea ROI este obligatorie pentru tot personalul salariat al unităţii de învăţământ Școala 

Gimnazială nr. 167, pentru elevii şi părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.  

 

Art.7. În incinta unităţii de învăţământ sunt interzise, potrivit legii, crearea şi funcţionarea oricăror 

formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de propagandă politică şi prozelitism religios, 

orice formă de activitate care încalcă normele convieţuirii sociale, care pun în pericol sănătatea fizică, 

psihică a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. 

 

Art.8. (1) Anul şcolar începe la 14 septembrie 2015 şi se încheie la 31 august 2016. 

(2) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a 

sesiunilor de examene se stabilesc prin Ordin al Ministrului Educaţiei și Cercetării Științifice, după 

consultarea reprezentanţilor federaţiilor sindicale, reprezentative la nivel de ramură - învăţământ. 

(3) În situaţii obiective, ca de exemplu: epidemii, calamităţi naturale etc. cursurile şcolare pot fi 

suspendate pe o perioadă determinată. 

(4) Suspendarea cursurilor şcolare se poate face, la nivelul unităţii de învăţământ: la cererea 

directorului, după consultarea sindicatelor şi cu aprobarea inspectorului şcolar general; 

(5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare 

până la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar. Aceste măsuri se stabilesc prin decizie a directorului 

unităţii. 

 

 

CAPITOLUL  II 

ORGANIZAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Art.9. (1) Reţeaua unităţior de învăţământ de stat care organizează cursuri de zi, precum şi planurile de 

şcolarizare se aprobă, potrivit prevederilor legale în vigoare. 
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(2) Unitatea de învăţământ este obligată să şcolarizeze, cu prioritate, în limita planului de şcolarizare 

aprobat, elevii care au domiciliul în aria de cuprindere a unităţii de învăţământ. Înscrierea se face în urma 

unei solicitări scrise din partea părintelui / tutorelui legal.  

(3) Părintele/tutorele legal are dreptul de a solicita şcolarizarea fiului/fiicei sale la o altă unitate 

şcolară de învăţământ primar sau gimnazial decât cea la care domiciliul său este arondat. Înscrierea se face în 

urma unei solicitări scrise din partea părintelui / tutorelui legal şi se aprobă de către consiliul de administraţie 

al unităţii de învăţământ la care se solicită înscrierea, în limita planului de şcolarizare aprobat, după 

asigurarea şcolarizării elevilor aflaţi în aria de cuprindere a şcolii respective. 

(4) Inspectoratul şcolar stabileşte arondarea străzilor din fiecare localitate la unităţile de învăţământ 

primar/gimnazial cele mai apropiate.  

(5) Unitatea şcolară, cu sprijinul autorităţilor locale şi al serviciului de evidență a populaţiei, are 

obligaţia de a face, anual, recensământul copiilor de 6/7 ani din zona arondată. 
 

Art.10. (1) În învăţământul preuniversitar, formaţiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu, 

conform art.63 din Legea educației naționale nr.1/2011. Activitatea de învăţământ pe grupe de studiu se 

reglementează prin Ordin al Ministrului Educaţiei Naționale.  

(2) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice poate stabili, prin reglementări specifice, şi alte 

discipline de învăţământ la care predarea se face pe grupe sau individual. 
 

Art.11. La înscrierea în învăţământul gimnazial, continuitatea studiului limbilor moderne se asigură în 

funcţie de oferta educaţională a unităţii de învăţământ.  

 

Art.12. (1) Pentru studiul disciplinelor din Curriculum la decizia şcolii, al limbilor moderne sau pentru 

situaţii speciale, clasele pot fi împărţite în grupe. Constituirea de grupe poate fi efectuată numai în situaţia în 

care studiul cu întreaga clasă nu este posibil.  

(2) O grupă de studiu conţine minimum 10 elevi; în situaţii speciale, inspectoratul şcolar poate 

aproba grupe cuprinzând cel puţin 7 elevi, cu asumarea consecinţelor financiare implicate. 
 

Art.13. (1) În Şcoala Gimnazială nr. 167, cursurile se desfăşoară într-un singur schimb. 

(2) Învăţământul primar și gimnazial, funcţionează în programul de dimineaţă. Programul 

claselor Pregătitoare și I – IV este 8 – 12, iar programul claselor V - VIII este 8 – 14. 

(3) Ora de curs este de 50 de minute, iar pentru clasele I – IV în ultimele cinci minute  

învăţătorii organizează activităţi extracurriculare, de tip recreativ. Pauza este de 10 minute după fiecare oră şi 

o pauză de 20 de minute după cea de a doua oră de curs pentru distribuirea programului social lapte și corn. 

Şcoala Gimnazială Nr. 167 este situată în partea de vest a Capitalei şi are o suprafaţă construită de 

2.382 mp, iar curtea 1.500 mp. 

Se învecinează cu: 

o la Nord: Calea Crângaşi şi blocurile de locuinţe; 

o la Sud: Strada Mehadia; 

o la Est: Calea Crângaşi şi blocurile de locuinţe; 

o la Vest: Strada Lt. Saidac Gheorghe şi blocuri de locuinţe 

Accesul și ieșirea elevilor la/ de la orele de curs se face prin intrarea dinspre Str. Mehadia. 
  

Art.14. (1) Repartizarea elevilor pe clase se face de conducerea şcolii, cu respectarea prevederilor Legii 

Invăţământului. În Şcoala Nr. 167 funcţionează clasele Pregătitoare și I-VIII. 

(2) Clasele şi grupele pentru curriculum la decizia şcolii se formează în funcţie de opţiunile elevilor, 

de spaţiul existent în şcoală şi de resursele umane. In cazul în care opţiunile sunt diversificate şi nu există 

spaţiu, se aplică principiul majorităţii în stabilirea opţiunilor. 

(3) Invăţătorii/profesorii care conduc practica pedagogică se numesc cu avizul directorului şcolii. 

(4) In şcoală îşi desfăşoară activitatea următoarele comisii: 

- Comisia metodică a diriginţilor; 

- Comisia metodică învăţământ primar  

- Comisia metodică pentru limbă şi comunicare  

- Comisia metodică pentru matematica si stiinte  

- Comisia metodică pentru om societate  

- Comisia metodică pentru arte educaţie fizică şi sport; 

- Comisia metodică perfecţionare metodică şi formare continuă; 

- Comisia de întocmire a orarului şi organizare a serviciului pe şcoală; 

- Comisia pt. evaluarea și asigurarea calităţii 
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- Comisia de încadrare, salarizare 

- Comisia pt. Curriculum 

- Comisia pt. elaborarea regulamentului intern 

- Comisia pt. elaborarea planului de dezvoltare al şcolii pe termen mediu 

- Comisia pt. monitorizarea notării ritmice și a frecvență 

- Comisia pt. activităţi extracurriculare şi extraşcolare 

- Comisia pt. consiliere, orientare şcolară şi profesională 

- Comisia de acordare a burselor 

- Comisia Euro 200 

- Comisia pentru corn şi lapte 

- Comisia pentru inventariere şi casare 

- Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei 

- Comisia paritară 

- Comisia de apărare împotriva dezastrelor 

- Comisia pt. promovarea imaginii şcolii 

- Comisia pt. patrimoniu şi gospodărire 

- Comisia de apărare împotriva incendiilor 

- Comisia de selecţionare anuală a documentelor şcolare pentru casare şi arhivare 

- Comisia pt. controlul documentelor şcolare   

- Comisia pt. manuale şcolare şi rechizite 

- Comisia de modernizare a datelor cu privire la fondul de carte 

- Comisia pt. gestionarea BDNE, SIIIR 

- Comisia pt. întocmirea Raportului privind starea și calitate învățământului în unitatea școlară 

- Comisia pt. completare REVISAL 

- Comisia dezvoltării sistemului de control managerial intern 

- Comisia CIVITAS 
 
 

CAPITOLUL III 

CONDUCEREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Secţiunea 1 

Dispoziţii generale 
 

Art.15. (1) Conducerea unităţii de învăţământ este asigurată în conformitate cu prevederile Legii educației 

naționale nr.1/2011 şi ale Legii nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. 

 (2) La nivelul unităţii de învăţământ, s-a înfiinţat Comisia pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii în educaţie, conform prevederilor legale în vigoare. 

 
Secţiunea a 2- a 

Directorul 

 

Art.16. (1) Directorul Şcolii Gimnaziale Nr. 167 exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în 

conformitate cu atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile Consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

(2) Directorul este subordonat inspectoratului şcolar, reprezentat prin inspectorul şcolar general. Fişa 

postului şi fişa de evaluare ale directorului sunt elaborate de inspectoratul şcolar, în baza reperelor stabilite şi 

comunicate în teritoriu de către Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice. 

(3) Directorul reprezintă unitatea de învăţământ în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în 

limitele competenţelor prevăzute de lege. 

(4) Directorul trebuie să manifeste loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi 

responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, să încurajeze şi să susţină colegii, în 

vederea motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

(5) Directorul are drept de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal salariat al 

unităţii de învăţământ; el colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic. 

(6) Vizitarea unităţii de învăţământ şi asistenţa la orele de curs sau la activităţi şcolare / extraşcolare, 

efectuate de către persoane din afara unităţii de învăţământ, se fac numai cu aprobarea directorului, cu 
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respectarea prevederilor legale în vigoare. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor cu 

drept de control asupra unităţilor de învăţământ. 

 

Art.17. (1) Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii şcolare sunt cele prevăzute de lege, de prezentul 

regulament, precum şi de regulamentul de ordine interioară. 

(2) Directorul beneficiază de indemnizaţie de conducere, conform reglementărilor legale în vigoare. 

(3) Norma didactică de predare a directorului şi/ sau degrevarea de ore a acestuia se stabilesc prin 

fişa postului, în baza normelor metodologice aprobate de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice. 

(4) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul şcolar general. 

 

Art.18. (1) Directorul este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte semestriale şi anuale. 

(2) În cazul în care hotărârile acestor organisme încalcă prevederile legale, directorul are dreptul să 

interzică aplicarea lor şi este obligat să informeze, în acest sens, în termen de 3 zile, inspectorul şcolar 

general. 

(3) Directorul numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe,  

amânări. Preşedinte al acestor comisii este directorul. 

 

Art.19. În realizarea funcţiei de conducere, directorul are următoarele atribuţii: 

a) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare a şcolii, prin care se stabileşte politica educaţională 

a acesteia; 

b) este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 
c) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană sau din alte 

zone; 

d) emite decizii şi note de serviciu care vizează realizarea obiectivelor politicii educaţionale şi de 

dezvoltare instituţională; 

e) propune inspectorului şcolar general proiectul planului de şcolarizare, avizat de consiliul profesoral 

şi aprobat de consiliul de administraţie; 

f) numeşte învăţătorii / diriginţii la clase şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare 

şi extraşcolare, care este şi şeful comisiei diriginţilor, în urma consultării şefilor de catedră/ ai comisiilor 

metodice, cu respectarea principiului continuităţii şi al performanţei; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu;  

h)  în baza propunerilor primite, numeşte şefii catedrelor şi ai comisiilor metodice, comisia pentru 

curriculum, comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, şefii compartimentelor funcţionale, ai comisiilor 

şi colectivelor pe domenii şi solicită avizul consiliului profesoral cu privire la programele de activitate ale 

acestora; 

i) numeşte, dintre membrii comisiei de curriculum, echipa de întocmire a orarului unităţii de 

învăţământ, pe care îl verifică şi îl aprobă; 

j) poate propune consiliului profesoral, spre aprobare, cadre didactice care să facă parte din consiliul de 

administraţie şi solicită Consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, Consiliului local, desemnarea 

reprezentanţilor lor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ;stabileşte atribuţiile directorului, ai 

şefilor comisiilor metodice, ai colectivelor pe domenii, precum şi responsabilităţile membrilor consiliului de 

administraţie; 

k) vizează fişele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii şi contractului colectiv de 

muncă; 

l) elaborează, după consultarea şefilor de comisii metodice, proiectele de încadrare pe discipline de 

învăţământ, urmărind respectarea principiului continuităţii; 

m)  asigură, prin şefii comisiilor metodice, aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a 

metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

n) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a 

tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ. Instrumentele respective se aprobă în 

Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, cu avizul consultativ al sindicatelor reprezentate la 

nivelul unităţii şcolare; 

o) controlează, cu sprijinul şefilor de catedră, calitatea procesului instructiv-educativ. În cursul unui an 

şcolar, directorul efectuează săptămânal 3-4 asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru didactic să fie 

asistat cel puţin o dată pe semestru. La asistenţele efectuate sau la unele activităţi ale catedrelor, directorul 

este însoţit, de regulă, de şeful de catedră;  

p) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic; 
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q)  aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic şi al elevilor; atribuţiile acestora sunt 

precizate în ROI al unităţii de învăţământ; 

r)  aprobă graficul desfăşurării tezelor semestriale; 

s) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate deosebite, pentru 

elevii care participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

t) aprobă regulamentele de funcţionare a cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural-

artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ: 

u)  îndeplineşte atribuţiile stabilite prin alte metodologii aprobate de M.E.C.Ş. 

 

Art.20. Directorul Şcolii Gimnaziale Nr. 167, în calitate de angajator, are următoarele atribuţii: 

a) încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat şi aprobă concediile de odihnă ale 

personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform codului 

muncii şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

b) aprobă concediu fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale contractului 

colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării suplinirii activităţii acestora; 

c) consemnează zilnic, în condica de prezenţă, absenţele şi întârzierile de la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic, de la programul 

de lucru; 

d) atribuie, prin decizie internă, personalului didactic titular, personalului asociat sau cadrelor 

didactice pensionate, în regim de cumul sau plată cu ora, orele de curs rămase neocupate; 

e) numeşte şi eliberează din funcţie personalul didactic auxiliar şi nedidactic, conform legislaţiei în 

vigoare; 

f) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de învăţământ, 

de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. 

 

Art.21. Directorul unităţii de învăţământ, în calitate de evaluator, are următoarele atribuţii: 

 a) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului didactic, pe 

care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor Legii nr. 1/2011. 

b) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru obţinerea 

gradelor didactice, precum şi pentru acordarea salariului de  merit şi a gradaţiilor de merit. 
 

Art.22. Directorul Şcolii Gimnaziale Nr. 167, în calitate de ordonator de credite, răspunde de: 

a) elaborarea proiectului de buget propriu; 

b) urmărirea modului de încasare a veniturilor; 

c) necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării creditelor bugetare, în limita şi cu 

destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

d) integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
 

Art.23. Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ şi de 

completarea corectă în aplicația REVISAL; 

b) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea actelor de 

studii;  

c) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea 

şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

d) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale şi 

sportive a unităţii de învăţământ; 

e) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;  

f) răspunde de corectitudinea încadrării personalului şi de întocmirea, la termen, a statelor lunare de 

plată a drepturilor salariale; 

g) supune, spre aprobare, consiliului reprezentativ al părinţilor o listă de priorităţi care vizează 

conservarea patrimoniului, completarea şi modernizarea bazei materiale şi sportive, reparaţii, îmbogăţirea 

fondului de carte al bibliotecii, stimularea elevilor capabili de performanţe şcolare, precum şi a celor cu 

situaţie materială precară, din fondurile gestionate de consiliul reprezentativ al părinţilor; 

h) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, conform 

prevederilor Legii educației națioanle nr.1/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi alegerea manualelor pentru elevi; 

i) asigură, prin diriginţi/învăţători, stabilirea necesarului de burse şcolare, rechizite şcolare şi a altor 

facilităţi la nivelul unităţii de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 
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j) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie 

a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de învăţământ; 

k) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de învăţământ, în 

limita prevederilor legale în vigoare; 

l) aplică sancţiunile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ 

şi din prezentul ROI, pentru abaterile disciplinare săvârşite de elevi. 
 

Art.24. Anual, directorul elaborează un raport general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea 

şcolară pe care o conduce. Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară este 

prezentat în consiliul profesoral şi în Consiliul reprezentativ al părinţilor. Un rezumat al acestuia, conţinând 

principalele constatări, va fi făcut public, inclusiv prin afişare clasică sau electronică. 
 

Art.25. Conducerea unităţii şcolare : 

(1) va reînnoi, cu sprijinul de specialitate al organelor de poliţie, planul de pază al obiectivului prin care 

se vor stabili regulile concrete privind accesul, paza şi circulaţia în interiorul obiectivului şi organul 

territorial de poliţie va aviza periodic acest plan, de regulă la începutul fiecărui nou an şcolar ; 

(2)  va stabili atribuţiile profesorilor de serviciu în legătură cu supravegherea elevilor şi însoţirea, după 

caz, a persoanelor străine, menţinerea ordinii şi disciplinei pe timpul desfăşurării programului de 

învăţământ, relaţiile cu personalul de pază pentru preîntâmpinarea şi semnalarea oricărui caz de 

pătrundere ilicită în incintă ; 

 Atribuțiile profesorului de serviciu sunt: 

- Activitatea profesorului de serviciu se desfășoară în intervalul orar: 7.30 – 14.30 

- Predarea și preluarea serviciului între schimburi se face sub semnatură. 

- Verifică dacă sălile sunt pregătite pentru activitatea instructiv-educativă. 

- Controlează dacă accesul elevilor se face pe baza carnetelor de elev vizate. 

- Constată eventualele absențe de la program ale profesorilor și colaborează cu conducerea școlii pentru 

asigurarea desfășurării normale a orelor de curs. 

- Verifică elevii absenți la prima ora și informează învățătorul / dirigintele. 

- Ia legatura cu administratorul scolii pentru a stabili urgențele care vor fi soluționate. 

- Soluționează eventualele incidente în rândul elevilor, solicitându-i in acest sens pe diriginți. 

- În pauză supraveghează elevii pe culoare și în curtea școlii. 

- Sprijiăa organizarea careului școlar, atunci când este necesar. 

- În absența conducerii școlii, răspunde de întreaga activitate, ia măsurile ce se impun în situațiile care apar și 

comunică în timp util problemele anunțate telefonic la secretariat. 

- Urmărește modul în care se desfășoară programul SDS, consultațiile și celelalte activități ale zilei (cercuri, 

concursuri, întreceri sportive, activități metodice). 

- Asigură și verifică cataloagele, la începerea și încheierea serviciului consemnând in procesul verbal situația 

și starea acestora. 

- Controlează modul cum se predau sălile între personalul de intreținere, privind starea de curățenie și 

integritatea bunurilor materiale. 

- Participă la distribuirea produselor lactate și de panificație pentru elevi și supraveghează modul de servire a 

acestora. 

- Mobilizează și controlează cadrele didactice în desfășurarea activităților cu elevii. 

- Îndrumă și însoțește persoanele străine spre secretariat/ locul de întâlnire cu profesorul și la conducerea 

școlii. 

- Sprijină buna desfășurare a activităților educative și extrașcolare desfășurate în școală în ziua respectivă. 

- Întocmește proces verbal pentru serviciul pe școală, menționând amănunțit activitățile zilei, așa cum sunt 

avizate prin atribuțiile de mai sus (prezența la program a profesorilor, frecvența elevilor la ore, lipsuri si 

degradări ale inventarului în săli, în afara sălilor, ținuta elevilor, disciplina în pauze, curățenia școlii, 

folosirea și păstrarea cataloagelor și eventualele evenimente apărute). 

- Raporteaza directorului încheierea serviciului. 

(3) va informa organele de poliţie despre producerea unor evenimente de natură să afecteze ordinea 

publică, precum şi despre prezenţa nejustificată a unor persoane în şcoli sau în imediata apropiere a acestora.  

(4) va organiza instruirea elevilor, cadrelor didactice, personalului tehnico-administrativ şi părinţilor 

pentru cunoaşterea şi aplicarea prevederilor regulamentului propriu de ordine interioară; 

(5) va asigura împreună cu diriginţii şi comitetele de părinţi analize cu privire la starea disciplinară şi 

măsurile educative sau administrative necesare ; 
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(6) va aduce la cunoştinţa unităţii de poliţie teritorială deplasările în grup ale elevilor organizate în 

alte oraşe sau zone turistice precum şi activităţile culturale –sportive din sector la care participă un număr 

mare de elevi ; 

(7) va asigura condiţii pentru ca periodic, cadre ale poliţiei să desfăşoare activităţii pentru pregătirea 

antiinfracţională a elevilor şi cadrelor didactice ; 

  

Art.26. Conducerea Şcolii Gimnaziale Nr. 167 împreună cu personalul administrativ şi personalul de pază 

vor avea în atenţie ca: 

Accesul persoanelor şi autovehiculelor în incinta şcolii se face numai prin locurile special destinate 

acestui scop, pentru a permite organizarea supravegherii acestora la intrarea şi ieşirea din unitate. Este permis 

numai accesul autovehiculelor care aparţin unităţii de învăţământ, al salariaţilor, salvării, pompierilor, 

poliţiei, salubrizării sau jandarmeriei, precum şi a celor care asigură intervenţia operativă pentru remedierea 

unor defecţiuni ale reţelelor interioare (electrice, apă, telefonie etc) sau acelor care aprovizionează unitatea 

cu produsele sau materialele contractate. În caz de intervenţie sau aprovizionare, în registrul de acces se vor 

face menţiuni referitoare la intrarea în unitate a acestor autovehicule (ora, marca, nr. de înmatriculare, durata 

staţionării, scopul) şi pentru identificarea conducătorului auto. 

 Vezi ANEXA 1 – Articolul 1.2. Autoritatea școlii  
 

Secţiunea a 3-a 

Consiliul profesoral 

 

(1) Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare, cu norma de 

bază în Şcoala Gimnazială Nr. 167, titular şi suplinitor şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. 

Personalul didactic auxiliar al unităţii de învăţământ este obligat să participe la şedinţele consiliului 

profesoral, atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia şi atunci când este invitat, 

absenţele nemotivate constituindu-se în abateri disciplinare. 

(2) La şedinţele consiliului profesoral, directorul invită, în funcţie de tematica dezbătută, 

reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai autorităţilor locale şi ai partenerilor sociali. 

(3) Consiliul profesoral se întruneşte la începutul şi la sfârşitul fiecărui semestru. De asemenea, 

acesta se întruneşte în următoarele situaţii: când directorul consideră necesar, a jumătate plus unu din 

membrii Consiliului reprezentativ /Asociaţiei părinţilor sau la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliul de 

administraţie. 

(4) Consiliul profesoral poate fi convocat în şedinţă extraordinară şi la cererea a minimum o treime 

din numărul membrilor săi. 

(5) Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice; absenţa 

nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară (la mai mult de 2 astfel de absenţe se va 

proceda la diminuarea calificativului anual). 

(6) Directorul unităţii de învăţământ numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, care are 

atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral. 

(7) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi membrii şi invitaţii, în funcţie de situaţie, 

au obligaţia să semneze procesul-verbal, încheiat cu această ocazie. Directorul unităţii de învăţământ 

răspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a 

hotărârilor şedinţei respective. 

(8) Procesele-verbale se consemnează în „Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral” care 

se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial, se leagă şi se numerotează. Pe 

ultima foaie, directorul unităţii de învăţământ ştampilează şi semnează, pentru autentificarea numărului 

paginilor şi a registrului. 

(9) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, este însoţit, în mod obligatoriu, de dosarul 

care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, 

sesizări etc.). Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează într-un fişet securizat, ale cărui 

chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ. 
 

Art.27. Consiliul profesoral are următoarele atribuţii: 

  a) analizează şi dezbate raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei şi raportul general 

privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară; 

b) dezbate, avizează şi propune Consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare a 

şcolii; 

c) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate 

precum şi eventuale completări sau modificări ale acestora ; 
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d) alege cadrele didactice care fac parte din Consiliul de administraţie şi actualizează, dacă este 

cazul, componenţa acestuia;  

e) aprobă componenţa nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învăţământ; 

f) validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare 

învăţător/diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de amânări şi corigenţe; 

g) numeşte comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare, săvârşite de 

personalul salariat al unităţii de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

h) stabileşte sancţiuni disciplinare, pe baza raportului comisiei de cercetare, conform prevederilor 

legale în vigoare, ale regulamentului de organizare şi funcţionare şi ale prezentului ROI.   

Vezi ANEXA 1 – Art. 2. Măsuri disciplinare; Art. 2.2. Exmatricularea și eliminarea; Art. 3. 

Utilizarea computerului / internetului; Art. 4 – Înregistrarea incidentelor. 
 i) decide asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri;  

j) decide asupra acordării recompenselor pentru elevi şi pentru personalul salariat al unităţii de 

învăţământ, conform reglementărilor în vigoare; 

k) validează notele la purtare mai mici de 7, precum si calificativele la purtare mai mici de „bine”, 

pentru clasele I-IV; 

l) validează oferta de discipline opţionale pentru anul şcolar în curs; 

m) avizează proiectul planului de şcolarizare; 

n) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului de instruire practică şi de predare, 

care solicită acordarea salariului de merit, a gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe 

baza raportului de autoevaluare a activităţii desfăşurate de acesta; 

o) dezbate şi avizează regulamentul de ordine interioară al Şcolii Gimnaziale Nr. 167, în şedinţă la 

care participă cel puţin 2/3 din personalul salariat al unităţii de învăţământ; 

 p) dezbate, la solicitarea Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, a Inspectoratului şcolar sau din 

proprie iniţiativă, proiecte de legi sau de acte normative, care reglementează activitatea instructiv-educativă 

şi transmite inspectoratului şcolar propuneri de modificare sau de completare; 

q) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiv-educative din Şcoala 

Gimnazială Nr 167. 
 

Art.28. (1) Şedinţele consiliului profesoral al unităţii de învăţământ se constituie legal în prezenţa a 2/3 din 

numărul total al membrilor. 

(2) Hotărârile se iau prin vot deschis sau secret, în funcţie de opţiunea membrilor, cu cel puţin 

jumătate plus unu din numărul total al acestora şi sunt obligatorii pentru întregul personal salariat al unităţii 

de învăţământ. 
 

 

Secţiunea a 4-a 

Consiliul de administraţie 

 

Art.29. (1) Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Nr. 167 funcţionează conform prevederilor Legii 

educației naționale nr.1/2011 şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Învăţământului 

Preuniversitar. 

(2) Consiliul de administraţie are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ. 

 

Art.30. Atribuţiile consiliului de administraţie sunt: 

 a) asigură respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, ale actelor normative emise de Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi ale deciziilor inspectorului şcolar general; 

 b) administrează, prin delegare din partea consiliului local, terenurile şi clădirile în care îşi 

desfăşoară activitatea Şcoala Gimnazială Nr. 167 şi prin preluare de la vechiul consiliu de administraţie, 

celelalte componente ale bazei materiale-mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale care sunt de drept 

proprietatea unităţii de învăţământ. 

 c) aprobă planul de dezvoltare a şcolii, elaborat de un grup de lucru desemnat de director, după 

dezbaterea şi avizarea sa în consiliul profesoral; 

d) aprobă regulamentul de ordine interioară al Şcolii Gimnaziale Nr 167, după ce a fost dezbătut în 

Consiliul profesoral; 

e) elaborează, prin consultare cu sindicatele, fişele şi criteriile de evaluare specifice unităţii de 

învăţământ, pentru personalul nedidactic, în vederea acordării calificativelor anuale, primelor/ bonusurilor; 

f) aplică sancţiunile prevăzute de Legea 1 / 2011 pentru cadrele didactice care nu îndeplinesc 

atribuţiile ce le revin în calitate de profesor de servici; 
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 g) acordă calificative anuale pentru întreg personalul salariat, pe baza propunerilor rezultate din 

raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară, a analizei şefilor comisiilor 

metodice, a celorlalte compartimente funcţionale; precum și pe baza competenței și comportamentului 

general al salariatului; 

 h) aprobă, la propunerea directorului, acordarea de stimulente pentru salariaţii din unitatea de 

învăţământ. Pentru personalul didactic de predare, aprobarea se acordă pe baza aprecierilor sintetice ale 

consiliului profesoral şi cu respectarea metodologiei specifice; 

 i) stabileşte acordarea premiilor lunare pentru personalul Şcolii Gimnaziale Nr. 167; 

j) stabileşte perioadele concediului de odihnă, pe baza cererilor individuale scrise ale tuturor 

salariaţilor unităţii de învăţământ, a propunerilor directorului şi în urma consultării sindicatelor.  

k) stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor de lucru din unitatea de învăţământ; 

l) controlează periodic parcurgerea materiei şi evaluarea ritmică a elevilor, solicitând rapoarte 

sintetice din partea şefilor de catedre/comisii metodice; 

m) aprobă acordarea burselor şcolare, conform legislaţiei în vigoare; 

n) avizează şi propune consiliului local, spre aprobare, proiectul planului anual de venituri şi 

cheltuieli, întocmit de director şi contabil, pe baza solicitărilor şefilor comisiilor metodice şi ale 

compartimentelor funcţionale; 

o) hotărăşte strategia de realizare şi gestionare a resurselor financiare extrabugetare, conform 

legislaţiei în vigoare; 

p) propune nivelul indemnizaţiei de conducere a directorului; 

q) avizează proiectele de plan anual de şcolarizare, de state de funcţii şi de buget ale unităţii de 

învăţământ; 

r) stabileşte structura şi numărul posturilor pentru personalul didactic auxiliar, pe baza criteriilor de 

normare elaborate de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice pentru fiecare categorie de personal,; 

 s) aprobă strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul unităţii şcolare; 

t) validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară şi 

promovează măsuri ameliorative, conform normelor legale în vigoare 
 

Art.31. Membrii consiliului de administraţie coordonează şi răspund de domenii de activitate, pe baza 

delegării de sarcini stabilite de preşedintele consiliului, prin decizie. 

 

Art.32. (1) Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Nr. 167 este format, potrivit legii, din 9 membri, 

şi anume: 
PETRE-MELINTE CRISTINA – PREŞEDINTE 
MEMBRI 
CIORA ALINA 
BOARU RODICA 
BOCA TIBERIU 
RADU LOREDANA 
BULIGA FLORELA 
SURULESCU AURELIA 
BUZNICEA CRISTINEL 
TOZA ELISABETA 

(2) Personalul didactic de predare, care face parte din consiliul de administraţie, este ales de consiliul 

profesoral, la propunerea directorului sau a celorlalţi membri ai acestuia, dintre cadrele didactice care au 

calităţi manageriale şi performanţe profesionale deosebite. 

(3) Preşedintele consiliului de administraţie este directorul unităţii de învăţământ. 

(4) La şedinţele consiliului de administraţie participă, fără drept de vot, cu statut de observator, 

liderul sindical – D-na. Comănescu Virginia. Punctul de vedere al liderului sindical se menţionează în 

procesul-verbal al şedinţei.  

(5) Preşedintele consiliului de administraţie invită în scris, cu 48 de ore înainte de data şedinţei, 

membrii consiliului de administraţie şi observatorii, care nu fac parte din personalul şcolii. 

(6) Preşedintele consiliului de administraţie numeşte, prin decizie, secretarul consiliului de 

administraţie, care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului de 

administraţie. 

(7) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie, toţi membrii şi invitaţii, dacă există, au 

obligaţia să semneze procesul-verbal, încheiat cu această ocazie. Preşedintele consiliului răspunde de acest 

lucru. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei 

respective. 
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(8) Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie”, care 

se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial, se leagă şi se numerotează. Pe 

ultima foaie, preşedintele ştampilează şi semnează, pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului. 

(9) Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie este însoţit, în mod obligatoriu, de 

dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, 

memorii, sesizări etc.). Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează în biroul directorului, 

într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la preşedintele şi la secretarul consiliului. 
 

Art.33. (1) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar, precum şi ori de câte ori consideră necesar 

directorul sau o treime din membrii acestuia şi este legal constituit în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul 

membrilor săi. Consiliul de administraţie este convocat şi la solicitarea a 2/3 din membrii consiliului elevilor, 

sau a jumătate plus unu din membrii consiliului reprezentativ al părinţilor/asociaţiei de părinţi 

 (2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau prin vot, cu jumătate plus unu din numărul 

membrilor prezenţi. 
 

Secţiunea a 5-a 

Comisiile metodice 
 

Art.34. (1) În cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 167, comisiile metodice se constituie din minimum patru 

membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare. 

În învăţământul primar, catedrele/comisiile metodice se constituie pe ani de studiu. 
 

Art.35. Atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele: 

a) elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi strategia acesteia, 

cuprinzând obiective, finalităţi, resurse materiale şi umane, curriculum la decizia şcolii; 

b) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale; 

c) consiliază cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor 

semestriale; 

d) elaborează instrumentele de evaluare şi notare; 

e) analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor; 

g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea 

elevilor; 

f) organizează şi răspunde de desfăşurarea recapitulărilor finale; 

g) organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi concursuri şcolare; 

h) şeful de comisie metodică stabileşte atribuţiile fiecărui membru al comisiei metodice; 

i) şeful de comisie metodică evaluează activitatea fiecărui membru al comisiei metodice şi propune 

consiliului de administraţie calificativele anuale ale acestora, în baza unui raport bine documentat; 

j) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare – acţiuni specifice unităţii de învăţământ, 

lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.; 

k) şeful de catedră sau un membru desemnat de acesta efectuează  asistenţe la lecţiile personalului 

didactic de predare şi de instruire practică din cadrul catedrei, cu precădere la stagiari şi la cadrele didactice 

nou venite în unitatea de învăţământ; 

l) elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii catedrei/comisiei 

metodice, pe care le prezintă în consiliul profesoral; 

m) implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice. 

 

Art.36. (1) Şeful comisiei metodice răspunde în faţa directorului şi a inspectorului de specialitate de 

activitatea profesională a membrilor acesteia. 

(2) Şeful comisiei metodice are obligaţia de a  participa la toate acţiunile iniţiate de director şi de a 

efectua asistenţe la orele de curs, în special la profesorii stagiari, la cei nou veniţi, sau la cei în activitatea 

cărora se constată disfuncţii în procesul de predare-învăţare sau în relaţia profesor-elev. 

(3) Şedinţele comisiei metodice se ţin lunar, după o tematică aprobată de directorul unităţii de 

învăţământ, sau ori de câte ori directorul ori membrii comisiei consideră că este necesar. 
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Secţiunea a 6-a 

Consiliul clasei 

 

Art.37. (1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare de la clasa 

respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei şi, pentru clasele de gimnaziu, 

din liderul elevilor clasei respective. 

(2) Preşedintele consiliului clasei este învăţătorul/dirigintele. 

 

Art.38. Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase având ca principale obiective: 

a) armonizarea cerinţelor educative ale personalului didactic de predare şi instruire practică cu 

solicitările elevilor şi ale părinţilor; 

b) evaluarea progresului şcolar al elevilor; 

c) stabilirea modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învăţare; 

d) organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe şcolare. 

 

Art.39. Consiliul clasei are următoarele atribuţii: 

a) analizează, semestrial, progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev; 

b) analizează volumul temelor pentru acasă şi ia măsuri de corelare a acestora între diferitele 

discipline; 

c) stabileşte măsuri de asistenţă educaţională, atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de 

comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite; 

d) propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de comportarea acestora în 

unitatea de învăţământ şi în afara acesteia, şi propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici de 

7,00; 

e) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; 

f) participă la întâlniri cu părinţii şi elevii, cel puţin o dată pe semestru şi ori de câte ori este nevoie, 

la solicitarea dirigintelui / învăţătorului, sau a cel puţin 1 / 3 dintre părinţii elevilor clasei; 

g) propune dirigintelui, directorului sau consiliului profesoral, după caz, sancţiunile disciplinare 

prevăzute pentru elevi de prezentul regulament şi de regulamentul intern; 

h) elaborează, semestrial, aprecieri sintetice despre progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev 

şi informează, în scris, părintele. 

 

Art.40. (1) Coordonarea activităţii claselor de elevi se realizează prin învăţători/diriginţi, numiţi de 

directorul unităţii de învăţământ, dintre cadrele didactice de predare şi de instruire practică de prestigiu şi cu 

experienţă, care predau la clasa respectivă. 

(2) Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit de director cu această 

responsabilitate. 

(3) Învăţătorul/dirigintele îşi proiectează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute de 

planul anual al unităţii de învăţământ şi în acord cu particularităţile educaţionale ale clasei respective. 

(4) Învăţătorul/dirigintele întocmeşte, după consultarea profesorilor clasei, a părinţilor şi a elevilor, 

planificarea semestrială şi anuală, care va cuprinde componentele activităţii educative, în acord cu 

problemele specifice ale colectivului de elevi, precum şi cu programa elaborată de Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării Ştiinţifice. 

             

Art.41. Învăţătorul/dirigintele are următoarele atribuţii: 

a) coordonează activitatea consiliului clasei; 

b) numeşte, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; îi repartizează sarcini şi organizează, 

împreună cu acesta, colectivul de elevi al clasei;   

c) colaborează cu toţi profesorii clasei şi, după caz, cu consilierul şcolar, în vederea armonizării 

influenţelor educative şi pentru a asigura coeziunea clasei de elevi; 

d) preia, pe bază de proces-verbal, sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea elevii cărora le este 

diriginte şi răspunde de păstrarea şi modernizarea acesteia; 

e) prezintă, elevilor şi părinţilor, prevederile prezentului regulament de ordine interioară; 

f) organizează, împreună cu consilierul şcolar, acţiuni de orientare şcolară şi profesională; 

g) informează elevii şi pe părinţii acestora cu privire la prevederile legale, referitoare la testările 

naţionale şi la admiterea în licee şi în şcoli de arte şi meserii; 

h) urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor unor elevi şi informează familia 

elevului, săptămânal; Vezi ANEXA 1 – Art. 10 Lipsa de la ore, absențele și întârziatul la ore. 
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i) motivează absenţele elevilor, pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al şcolii sau, după 

caz, eliberate de medicul de familie, precum şi în baza cererilor personale, motivate, ale părinţilor, aprobate 

de director; 

j) analizează, periodic, situaţia la învăţătură a elevilor, monitorizează îndeplinirea îndatoririlor 

şcolare de către toţi elevii, iniţiază cu consiliul clasei programe de consultaţii cu părinţii; 

k) sprijină organizarea şi desfăşurarea activităţilor elevilor în afara clasei şi a unităţii de învăţământ;    
Vezi  ANEXA 1 – Art. 8 Activități școlare  

l) informează, în scris, familiile elevilor, în legătură cu situaţiile de corigenţă, sancţionări 

disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie; 

m) stabileşte, împreună cu consiliul clasei, nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă în scris 

consiliului profesoral propunerile de notare mai mici decât 7,00, pentru elevii care au săvârşit abateri grave ; 

n) felicită, în scris, părinţii sau tutorii elevilor, pentru rezultatele excepţionale obţinute de copiii lor la 

învăţătură sau în cadrul activităţilor extraşcolare; înmânează elevilor diplome şi premii la festivitatea 

organizată la sfârşitul fiecărui an şcolar; 

o) organizează întâlniri şi discuţii cu părinţii, care se pot desfăşura pe grupe, individual sau în plen, 

se consulta cu aceştia in legătura cu cauzele şi măsurile care vizează progresul şcolar al copiilor lor şi-i 

informează pe aceştia despre absenţele şi comportamentul elevilor, despre potenţialele situaţii de corigenţe, 

de amânare a încheierii situaţiei şcolare şi de aplicare a unor sancţiuni disciplinare, 

p) propune consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse elevilor, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare; 

q) aplică elevilor, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile prevăzute în prezentul regulament; 

r) recomandă directorului, spre aprobare, participarea organizată a elevilor la activităţi în cluburi şi 

asociaţii sportive, cultural-artistice şi ştiinţifice, în afara unităţii de învăţământ; 

s) completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea fizică a  

acestuia; 

t) calculează media generală semestrială şi anuală a fiecărui elev, stabileşte clasificarea elevilor la 

sfârşitul anului şcolar, propune acordarea premiilor, a recompenselor şi a distincţiilor, potrivit prevederilor 

prezentului regulament şi ale regulamentului intern; consemnează în carnetele de elev mediile semestriale şi 

anuale. 

u) proiectează, organizează şi desfăşoară activităţi educative, de consiliere şi de orientare şcolară şi 

profesională, în funcţie de particularităţile colectivului de elevi; 

v) prezintă consiliului profesoral, spre validare, raportul scris asupra situaţiei şcolare şi 

comportamentale a elevilor la sfârşitul semestrului/anului şcolar. 

 

 

CAPITOLUL IV 

Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii 
 

Art.42. (1) Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice adoptă standarde, standarde de referinţă, indicatori 

de performanţă, precum şi metodologia de asigurare a calităţii.  

 (2) În baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Şcoala 

Gimnazială Nr. 167 elaborează si adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcţionare a comisiei 

pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.  

Art.43. (1) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din şcoala noastră este formată din 7 membri. 

Conducerea ei operativă este asigurată de conducătorul organizaţiei sau de un coordonator desemnat de 

acesta. 

(2) Pentru Şcoala Gimnazială Nr. 167 această comisie este formată din:  
             - FLOREA LAURA – RESPONSABIL 
               MEMBRI 
             - BĂRBIERU COSMIN 
             - COMĂNESCU VIRGINIA 
             - POPA GEORGETA GEANINA 
             - CIALÎCU CARLETA SANDA 
            - BUTNARU CORNELIA 

- SURULESCU AURELIA 

(3) Membrii comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii nu pot îndeplini funcţia de director în 

instituţia respectivă, cu excepţia persoanei care asigură conducerea ei operativă. Activitatea membrilor 

comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

(4) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are următoarele atribuţii: 
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a) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, 

aprobate de conducerea unităţii şcolare, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare; 

b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea şcolară 

respectivă, pe baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din 

unitatea şcolară. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor, prin afişare sau publicare şi este pus 

la dispoziţia evaluatorului extern; 

c) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei; 

d) cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii şi organisme 

abilitate sau instituţii similare din ţară ori din străinătate, potrivit legii. 

(5) Orice control sau evaluare externă a calităţii, din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii 

în Învăţământul Preuniversitar sau a Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice se va baza pe analiza 

raportului de evaluare internă a activităţii din unitatea şcolară. 
 

 

CAPITOLUL V 

PĂRINŢII 

 

Secţiunea 1 

Dispoziţii generale 

 

Art.44. (1) Părinţii/tutorii legali au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea de învăţământ, în vederea 

realizării obiectivelor educaţionale. 

(2) Colaborarea părinţilor cu unitatea şcolară, armonizarea opţiunilor acestora cu oferta educaţională, 

realizarea scopurilor finale pe care şi le propun atât părinţii cât şi unitatea de învăţământ, sunt obiective 

majore. Părinţii / tutorii legali au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să i-a legătura cu învăţătorul / 

dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor. 

(3) Părinţii/tutorii legali au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu 

învăţătorul/dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor. 

(4) Părintele, tutorele legal instituit sau susţinătorul legal sunt obligaţi, conform legii, să asigure 

frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu. 

(5) Accesul părinților și a persoanelor străine va fi permis conform programului afișat la intrarea în 

școală (consultații, program audiențe director, program secretariat, ședințe cu părinții), doar prin locurile 

stabilite, după înregistrarea datelor personale în registrul de evidență și precizarea scopului prezenței în 

școală. În cazuri excepționale, accesul părinților în timpul pauzelor dintre orele de curs, se va face numai cu 

acordul conducerii unității. Părinții / reprezentanții legali ai elevilor și vizitatorii vor fi conduși, în incinta 

școlii, în mod obligatoriu de personalul de pază sau de profesorul de serviciu; 
Vezi   la ANEXA 1 – Art. 9 Accesul vizitatorilor  

(6) Este interzis accesul în instituţie a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau 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, cu arme sau obiecte contondente, cu substanţe toxice, 

explozive – pirotehnice, iritante – lacrimogene sau uşor inflamabile, cu publicaţii având caracter obscen sau 

instigator, precum şi cu stupefiante sau băuturi alcoolice. Se interzice totodată comercializarea acestor 

produse în incinta şi în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

(7) În situaţia organizării şedinţelor cu părinţii sau a altor întruniri cu caracter comemorativ, 

educativ, cultural, sportiv etc. prevăzute a se desfăşura în incinta Şcolii Gimnaziale Nr. 167, conducerea 

unităţii va asigura întocmirea şi transmiterea la punctul de control al tabelelor nominale cu persoanele 

invitate să participe la aceste manifestări în baza cărora se va permite accesul după efectuarea verificării 

identităţii persoanelor nominalizate. 

 

Secţiunea a 2-a 

Comitetul de părinţi al clasei 

 

Art.45. (1) Comitetul de părinţi al clasei se alege în fiecare an în adunarea generală a părinţilor elevilor 

clasei, convocată de învăţător/ diriginte, care prezidează şedinţa. 

(2) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi al clasei are loc în primele 

30 zile de la începerea cursurilor anului şcolar. 

(3) Comitetul de părinţi al clasei se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri; 
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(4) Dirigintele/învăţătorul clasei convoacă adunarea generală a părinţilor la începutul fiecărui 

semestru şi la încheierea anului şcolar. De asemenea, dirigintele/ învăţătorul sau preşedintele comitetului de 

părinţi al clasei pot convoca adunarea generală a părinţilor ori de câte ori este necesar. 

(5) Comitetul de părinţi al clasei reprezintă interesele părinţilor elevilor clasei în adunarea generală a 

părinţilor la nivelul şcolii, în consiliul reprezentativ al părinţilor, în consiliul profesoral şi în consiliul clasei. 

 

Art.46. Comitetul de părinţi al clasei are următoarele atribuţii: 

a) ajută învăţătorii/diriginţii în activitatea de cuprindere în învăţământul obligatoriu a tuturor copiilor 

de vârstă şcolară şi de îmbunătăţire a frecvenţei acestora; 

b) sprijină unitatea de învăţământ şi dirigintele în activitatea de consiliere şi de orientare socio-

profesională sau de integrare socială a absolvenţilor; 

c) sprijină dirigintele/învăţătorul în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare; 

d) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu pentru elevii clasei; 

e) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programe 

de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală. 

f) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi dirigintele/învăţătorul în întreţinerea, dezvoltarea şi 

modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ. 
 

Art.47. (1) Comitetul de părinţi al clasei ţine legătura cu unitatea de învăţământ, prin dirigintele/ învăţătorul 

clasei. 

(2) Comitetul de părinţi al clasei poate propune, în adunarea generală, dacă se consideră necesar, o 

sumă minimă prin care părinţii elevilor clasei să contribuie la întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei 

materiale a clasei sau a unităţii de învăţământ. 

(3) Contribuţia prevăzută la alin. (2) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita, în 

nici un caz, exercitarea de către elevi a drepturilor prevăzute de prezentul regulament şi de prevederile legale 

în vigoare. Informarea celor implicaţi cu privire la conţinutul acestui articol este obligatorie. 

(4) Contribuţia prevăzută la alin. (2) se colectează şi se administrează numai de către comitetul de 

părinţi, fără implicarea cadrelor didactice. 

(5) Este interzisă implicarea elevilor în strângerea fondurilor. 

(6) Dirigintelui/învăţătorului îi este interzis să opereze cu aceste fonduri. 

(7) Fondurile băneşti ale comitetului de părinţi se cheltuiesc la iniţiativa acestuia sau ca urmare a 

propunerii dirigintelui/ învăţătorului sau a directorului, însuşite de către comitet. 

(8) Sponsorizarea clasei sau a unităţii de învăţământ nu atrage după sine drepturi în plus pentru 

anumiţi elevi. 

(9) Se interzice iniţierea, de către şcoală sau de către părinţi, a oricărei discuţii cu elevii în vederea 

colectării şi administrării fondurilor comitetului de părinţi. 

 

Secţiunea a 3-a 

Consiliul reprezentativ al părinţilor  

 

Art. 48.  La nivelul Şcolii Gimnaziale Nr. 167 funcţionează Consiliul reprezentativ al părinţilor.  

 

Art.49. (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din preşedinţii 

comitetelor de părinţi ai fiecărei clase. Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează reprezentanţii săi 

în organismele de conducere ale şcolii. 

 

Art.50. (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor poate decide constituirea sa în asociaţie cu personalitate 

juridică, conform reglementărilor în vigoare. Consiliul reprezentativ al părinţilor se organizează şi 

funcţionează în conformitate cu propriul regulament intern. 

 

Art.51. Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii:  

a) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională sau de 

integrare socială a absolvenţilor; 

b) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrarea în muncă 

a absolvenţilor; 

c) propune unităţilor de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la 

decizia şcolii; 
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d) identifică surse de finanţare extrabugetară şi propune Consiliului de administraţie al unităţii, la 

nivelul căreia se constituie, modul de folosire a acestora; 

e) sprijină parteneriatele educaţionale dintre unităţile de învăţământ şi instituţiile cu rol educativ în 

plan local; 

f) susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a 

abandonului şcolar; 

g) se preocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice 

minorităţilor în plan local, de dezvoltare a multiculturalităţii şi a dialogului cultural; 

h) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale; 

i) susţine conducerea unităţii şcolare în  organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, pe 

teme educaţionale; 

j) conlucrează cu comisiile de ocrotirea a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau cu 

organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei 

elevilor care au nevoie de ocrotire; 

k) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale; 

 

Art.52. (1) Comitetele de părinţi ale claselor /Consiliul reprezentativ al părinţilor pot atrage resurse 

financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., venite din partea unor persoane 

fizice sau juridice din ţară şi străinătate, care vor fi utilizate pentru: 

 a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi sportive; 

 b) acordarea de premii şi de burse elevilor; 

 c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare; 

 d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială 

precară; 

 e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de adunarea 

generală a părinţilor. 

 (2) Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri. 

 (3) Fondurile colectate în condiţiile aliniatului (1) se cheltuiesc numai prin decizia organizaţiilor 

părinţilor, din proprie iniţiativă, sau în urma consultării consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

 

Art. 53. (1) Colectarea şi administrarea sumelor destinate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei 

materiale a unităţii de învăţământ, reprezentând o cotă-parte din contribuţia prevăzută la art. 48  se face 

numai de către consiliul reprezentativ al părinţilor. 

(2) Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri. 

(3) Fondurile colectate de consiliul reprezentativ al părinţilor se cheltuiesc numai prin decizia 

acestuia, din propria iniţiativă sau în urma consultării consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

(4) Adunarea generală a asociaţiei părinţilor din unitatea de învăţământ stabileşte suma de bani care 

poate să se afle permanent la dispoziţia consiliului reprezentativ al părinţilor şi care să fie folosită pentru 

situaţii urgente, la solicitarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

 

CAPITOLUL  VI 

Evaluarea 

Secţiunea 1 

Evaluarea rezultatelor elevilor 

 

Art.54. Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează în mod ritmic, pe parcursul semestrelor sau în 

vacanţele şcolare, conform prevederilor Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. 

 

Art.55. Fiecare semestru cuprinde şi perioade de consolidare şi de evaluare a competenţelor dobândite de 

elevi. În aceste perioade se urmăreşte: 

a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare-învăţare; 

b) fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor; 

c) stimularea elevilor cu ritm lent de învăţare sau cu alte dificultăţi în dobândirea cunoştinţelor, 

deprinderilor şi atitudinilor; 

d) stimularea pregătirii elevilor capabili de performanţă. 
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Art.56. Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârsta şi de particularităţile psiho-pedagogice ale 

elevilor şi de specificul fiecărei discipline. Acestea pot fi: 

a) lucrări scrise; 

b) activităţi practice; 

c) referate şi proiecte; 

d) interviuri; 

e) portofolii; 

 f) alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice şi aprobate de director sau elaborate de 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice ori de Inspectoratul şcolar.  
 

Art.57. (1) În învăţământul preuniversitar, evaluările se concretizează, de regulă, prin note de la 10 la 1. 

(2) În clasele din învăţământul primar, aprecierea rezultatelor elevilor se face prin calificative sau 

prin alte forme de apreciere, respectând reglementările Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. 

(3) Notele/calificativele acordate se comunică, în mod obligatoriu, elevilor, se trec în catalog şi în 

carnetul de elev, de către profesorul/învăţătorul care le acordă şi se comentează cu părinţii. 

(4) Numărul de note acordate fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la teză, 

trebuie să fie cel puţin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învăţământ. Fac 

excepţie disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de note/calificative este de două. 

(5) Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin o notă/ un calificativ în plus faţă de 

numărul de note/calificative prevăzut la alin. (4) al prezentului articol, ultima notă/ultimul calificativ fiind 

acordat, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului. 

(6) Disciplinele la care se susţin teze se stabilesc de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice. 

(7) Tezele se susţin începând cu a doua jumătate a semestrului. 

(8) Notele la teze, cu o pondere de 25% din media semestrială, se analizează cu elevii într-o oră 

şcolară special destinată şi se trec în catalog cu cel puţin două săptămâni înaintea încheierii semestrului. 

(9) Tezele se păstrează în şcoală până la sfârşitul anului şcolar şi pot fi consultate de părinţii elevilor, 

în prezenţa profesorului care predă disciplina de studiu respectivă şi care a acordat nota. 
 

Secţiunea a 2-a 

Încheierea situaţiei şcolare 
 

Art.58. (1) La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, învăţătorii şi profesorii au 

obligaţia să încheie situaţia şcolară a elevilor care nu intră sub incidenţa art. 65, din prezentul 

regulament,(elevi amânaţi); 

(2) La sfârşitul fiecărui semestru, învăţătorul/dirigintele consultă consiliul clasei pentru elaborarea 

aprecierii asupra situaţiei şcolare a fiecărui elev.  
 

Art.59. (1) La fiecare disciplină de studiu, media semestrială se consideră legal constituită dacă este 

calculată din numărul de note prevăzut de prezentul regulament. 

(2) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepţia notei 

de la teză, medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire. 

(3) La disciplinele de studiu, la care nu se susţine teză, media semestrială se obţine prin rotunjirea 

mediei de la evaluarea periodică la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea 

se face în favoarea elevului. 

(4) La disciplinele de studiu, la care se susţine teză, media semestrială se calculează astfel: ,,media 

semestrială= (3M+T)/4”, unde ,,M” reprezintă media la evaluarea periodică, iar ,,T” reprezintă nota obţinută 

la teză. Nota astfel obţinută se rotunjeşte la cel mai apropiat număr întreg; la o diferenţă de 50 de sutimi, 

rotunjirea se face în favoarea elevului.  

(5) Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două medii semestriale, 

calculată cu două zecimale exacte. Aceasta nu se rotunjeşte. La disciplina de învăţământ educaţie fizică şi 

sport, media anuală/calificativul se poate încheia şi cu media/calificativul de pe un singur semestru, dacă 

elevul a fost scutit medical pe celălalt semestru. La disciplina Religie, media anuală/calificativul se poate 

încheia şi cu media/calificativul de pe un singur semestru, dacă elevul nu a participat pe celălalt semestru. 

(6) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale de la 

toate disciplinele. La clasele I-IV se stabilesc calificative semestriale şi anuale la fiecare disciplină de studiu. 

(7) Pentru clasele menţionate la alin. (6), calificativul semestrial la fiecare disciplină se stabileşte 

astfel: se aleg două calificative cu frecvenţa cea mai mare, acordate în timpul semestrului, după care, în 

perioadele de recapitulare şi de consolidare a materiei, în urma aplicării unor probe de evaluare sumativă, 

cadrul didactic optează pentru unul dintre cele două calificative. 
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(8) Pentru clasele I-IV, calificativul anual la fiecare disciplină este dat de unul dintre calificativele 

semestriale stabilite de către cadrul didactic în baza următoarelor criterii: 

a) progresul sau regresul performanţei elevului; 

b) raportul efort-performanţă realizată; 

c) creşterea sau descreşterea motivaţiei elevului; 

d) realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau de recuperare, stabilite de către 

cadrul didactic şi care au fost aduse la cunoştinţa părintelui. 
 

Art.60. Mediile/calificativele semestriale şi anuale la fiecare disciplină de studiu se consemnează în catalog 

de către cadrul didactic care a predat disciplina respectivă, iar mediile/calificativele la purtare de către 

diriginţi/învăţători. 

În clasa pregătitoare, copilul nu va da niciun test de evaluare şi nu va primi nici note şi nici 

calificative. Este posibil ca pe parcursul anului şcolar cadrul didactic să utilizeze modalităţi de încurajare şi 

de recompensare specifice vârstei, de exemplu buline de diferite culori. Evaluarea copilului se va face la 

sfârşitul anului şcolar sub forma unui raport scris întocmit de învăţător. Din acest raport părinţii vor putea 

afla care este gradul dezvoltării fizice şi psiho-intelectuale, a limbajului şi a comunicării, precum şi a 

dezvoltării capacităţilor de învăţare şi a atitudinilor faţă de învăţare ale copilului. Acest raport va fi întocmit 

pe baza observării sistematice de către cadrul didactic a progresului elevului, pe tot parcursul anului şcolar. 

Rolul raportului este să stabilească priorităţile pentru copil în clasa I. 

 

Art.61. (1) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi sport. Acestor 

elevi nu li se acordă note şi nu li se încheie media la această disciplină, în semestrul sau în anul în care sunt 

scutiţi medical. 

(2) Pentru elevii scutiţi medical, profesorul de educaţie fizică şi sport consemnează în catalog, la 

rubrica respectivă, „scutit medical în semestrul ...” sau „scutit medical în anul şcolar ...”, specificându-se 

documentul medical, numărul şi data eliberării acestuia. 

(3) Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv la orele 

de educaţie fizică şi sport, având însă încălţăminte adecvată pentru sălile de sport. Absenţele lor de la aceste 

ore se consemnează în catalog şi generează efectele prevăzute de legislaţia în vigoare. 

(4) În timpul orei de educaţie fizică şi sport, elevilor scutiţi medical, pentru o firească integrare în 

colectiv, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare, 

supraveghere, înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului, distribuirea şi recuperarea de material 

didactic, montarea şi demontarea instalaţiilor sportive uşoare etc. 

(5) Elevii scutiţi medical pe un singur semestru au media anuală egală cu  media pe semestrul pe 

care l-au frecventat. 

 

Art.62. Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare disciplină de studiu cel 

puţin media anuală 5,00/calificativul suficient, iar la purtare media anuală 6,00/calificativul suficient. 

 

Art.63. Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară la 

una sau la mai multe discipline de studiu/module din următoarele motive: 

a) au absentat, motivat sau nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un 

semestru la disciplinele respective. Consiliul clasei, cu acordul profesorului care predă disciplina respectivă, 

poate decide încheierea situaţiei şcolare a elevilor care absentează motivat, din cauza unor afecţiuni grave, 

menţionate ca atare în documente medicale, sau din alte cauze, pe care consiliul clasei le apreciază ca fiind 

justificate, cu condiţia ca, după revenirea la şcoală, aceştia să participe regulat la cursuri şi să poată fi 

evaluaţi. Deciziile luate în aceste cazuri se menţionează într-un proces-verbal, care rămâne la dosarul care 

conţine anexele proceselor-verbale ale consiliului profesoral; 

b) au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul unităţii de învăţământ, în urma unor solicitări 

oficiale, pentru perioada participării la festivaluri şi concursuri profesionale, cultural-artistice şi sportive, 

cantonamente şi pregătire specializată, interne şi internaţionale; 

 c) au beneficiat de bursă de studiu, în străinătate,  recunoscută de Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

Ştiinţifice. 

d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte ţări. 

e) nu au un număr suficient de note, necesar pentru încheierea mediei/mediilor sau nu au 

mediile/calificativele semestriale sau anuale la disciplinele/modulele respective consemnate în catalog de 

către cadrul didactic, din motive diferite de cele menţionate la punctele anterioare”. 
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Art.64. (1) Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi vor încheia situaţia şcolară în primele patru săptămâni 

de la revenirea la şcoală, în conformitate cu prevederile prezentului regulament. 

(2) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al doilea sau amânaţi anual se face 

într-o perioadă stabilită de conducerea unităţii de învăţământ, înaintea sesiunii de corigenţe. Elevii amânaţi, 

care nu promovează la una sau două discipline de studiu, în sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare, se pot 

prezenta la sesiunea de corigenţe. 

 

Art.65. Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin medii anuale sub 5,00/calificativul „insuficient” la cel mult 

două discipline de studiu, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei 

şcolare la cel mult două discipline de studiu. 

 

Art.66. (1) Sunt declaraţi repetenţi: 

a) elevii care au obţinut medii anuale sub 5,00/calificativul „insuficient” la mai mult de două 

discipline de învăţământ; 

b) elevii care au obţinut la purtare media anuală mai mică de 6,00/calificativul ”insuficient”,  

indiferent de mediile obţinute la disciplinele de studiu; 

c) elevii corigenţi care nu se prezintă la examen sau care nu promovează examenul la cel puţin o 

disciplină; 

d) elevii amânaţi care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare, la cel puţin o 

disciplină; 

(2) În învăţământul primar, repetenţia apare numai după finalizarea ciclului de achiziţii fundamentale 

(clasa a II-a). Elevii care, la încheierea clasei I, se găsesc în situaţia de la aliniatul 1, vor rămâne în 

colectivele în care au învăţat în clasa I şi vor intra într-un program de remediere/recuperare şcolară, realizat 

de învăţătorul clasei, împreună cu un specialist de la Centrul Municipal de Asistenţă Psihopedagogică. 
 

Art.67. (1) Elevii declaraţi repetenţi se pot înscrie în anul şcolar următor în clasa pe care o repetă, la aceeaşi 

unitate de învăţământ sau la alta, în limita efectivului de 30 de elevi/clasă. În situaţia în care formaţiunile de 

studiu sunt constituite la limita maximă prevăzută de lege şi şcolarizarea nu se poate realiza cu respectarea 

limitei de 30 de elevi la clasă, efectivul maxim poate fi depăşit cu 1 – 2 elevi/ clasă. 

(2) Elevii care nu îndeplinesc condiţiile de la aliniatul (1), îşi pot continua studiile numai la 

învăţământul cu frecvenţă redusă, 

(3) Elevul care nu frecventează cursurile de zi ale unei clase din învăţământul obligatoriu, depăşind 

cu mai mult de doi ani vârsta clasei respective, se află în situaţia de abandon şcolar. Elevul aflat în situaţia de 

abandon şcolar poate fi înscris, la cerere, în forme de învăţământ seral, cu frecvenţă redusă sau la distanţă, 

pentru care se constituie formaţiuni aparte. 

(4) Tinerii care au depăşit vârsta şcolară cu mai mult de 4 ani îşi pot completa educaţia de bază, prin 

parcurgerea unor programe de tip „A doua şansă”, conform metodologiei Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

Ştiinţifice. 
 

Art.68. (1) Elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ din altă ţară, pot dobândi calitatea de 

elev în România, numai după echivalarea de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a studiilor 

urmate în străinătate şi după susţinerea examenelor de diferenţe, în perioada stabilită de directorul unităţii de 

învăţământ de stat sau particular.  

 (2) Examenele de diferenţe şi clarificarea situaţiei şcolare au loc în cel mult 60 de zile de la data 

înapoierii în ţară. Până la promovarea examenelor de diferenţe, elevii menţionaţi la alin. (1) pot audia 

cursurile, fără a fi înscrişi în catalog. 

 (3) După promovarea tuturor examenelor de diferenţă, elevul este înscris în clasa pentru care a 

susţinut examenele. 

 (4) Dacă elevul nu promovează cel puţin două examene de diferenţă, acesta este evaluat pentru o 

clasă inferioară. Dacă elevul nu promovează un singur examen de diferenţă, se acordă o singură reexaminare. 

În cazul în care nu promovează nici la reexaminare, elevul este evaluat pentru o clasă inferioară. 

 (5) Pentru copiii care nu cunosc limba română, înscrierea în învăţământul românesc se face conform 

reglementărilor Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice. 

 (6) Copiilor lucrătorilor migranţi li se aplică prevederile legale în vigoare privind accesul la 

învăţământul obligatoriu din România al copiilor lucrătorilor migranţi proveniţi din statele membre ale 

Uniunii Europene, precum şi cele ale alin. (2) din prezentul articol. 

(7) Elevilor străini (cetăţeni străini de origine română, cetăţeni romani cu domiciliul în străinătate şi 

cetăţeni străini care nu sunt de origine română), li se aplica precizările MECS privind şcolarizarea elevilor 

străini în învăţământul preuniversitar din România. 
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Art.69. (1) Elevilor înscrişi în unitatea noastră, care urmează să continue studiile în alte ţări, pentru o 

perioadă determinată de timp, li se rezervă locul. 

(2) Încheierea situaţiei şcolare a acestei categorii de elevi, declaraţi amânaţi, se face, după revenirea 

în ţară, la disciplinele de învăţământ neechivalate de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice, în 

conformitate cu prevederile art. 65 din prezentul regulament. 

 

Art.70. (1) Consiliul profesoral din Şcoala Gimnazială Nr. 167 validează situaţia şcolară a elevilor, pe clase, 

în şedinţa de încheiere a cursurilor semestriale şi anuale, iar secretarul consiliului o consemnează, în 

procesul-verbal, menţionându-se numele celor corigenţi, repetenţi, amânaţi, precum şi numele elevilor cu 

note la purtare mai mici de 7,00. 

(2) Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică, în scris, părinţilor/ 

tutorilor legali, de către diriginte/învăţător, în cel mult 10 zile de la încheierea fiecărui semestru/an şcolar. 

(3) Pentru elevii amânaţi sau corigenţi, învăţătorul/dirigintele comunică părinţilor/tutorilor legali, în 

scris, programul de desfăşurare a examenelor de corigenţă şi perioada de încheiere a situaţiei şcolare 

(4) Situaţia şcolară anuală a tuturor elevilor, cu specificarea mediei generale, se afişează la avizierul 

unităţii de învăţământ, în termen de 3 zile de la încheierea cursurilor. 

(5) În alte situaţii decât cele prevăzute în prezentul regulament, nici un document şcolar nu poate fi 

făcut public fără acordul elevului/absolventului, dacă este major, sau al părintelui/tutorelui legal, cu 

respectarea art. 83 din Legea 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.  

 

Secţiunea a 3-a 

Examenele organizate de unităţile de învăţământ 

 

Art.71. (1) Examenele organizate de unităţile de învăţământ sunt: 

a) examen de corigenţă, pentru elevii declaraţi corigenţi la încheierea cursurilor anuale şi pentru elevii 

declaraţi corigenţi după susţinerea examenelor din sesiunea pentru elevii amânaţi; 

b) examen de încheiere a situaţiei şcolare, pentru elevii declaraţi amânaţi pe semestrul al doilea sau anual;  

c) examen de diferenţe, pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învăţământ este condiţionată de 

promovarea unor astfel de examene. 

 (2) Se interzice organizarea unor examinări, în vederea înscrierii elevilor în clasa I, respectiv a V-a. 

Organizarea unor forme de testare este acceptabilă în următoarele situaţii particulare: 

a) pentru formarea unor clase cu studiul intensiv de limbi străine. În acest caz, testările vor viza 

verificarea nivelului de stăpânire a limbii străine. 

 

Art.72. (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice stabileşte perioadele de desfăşurare a examenelor de 

corigenţă. 

 (2) Directorul Şcolii Gimnaziale Nr. 167 stabileşte perioada de desfăşurare a examenelor, pentru 

elevii declaraţi amânaţi pe semestrul al doilea sau anual. Aceste examene se desfăşoară înaintea examenelor 

de corigenţă. 

 

Art.73. (1) După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o singură disciplină de 

învăţământ au dreptul să solicite reexaminare. Aceasta se acordă de către director, în cazuri justificate, o 

singură dată, după consultarea învăţătorului sau a profesorului şi la solicitarea scrisă a elevului sau a 

părintelui/tutorelui legal. Cererea de reexaminare se depune în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor 

examenului de corigenţă. Reexaminarea se desfăşoară în termen de 2 zile de la data depunerii cererii, dar nu 

mai târziu de data deschiderii cursurilor noului an şcolar. Comisia de reexaminare se numeşte de către 

director. 

(2) Beneficiază de reexaminare şi elevii migranţi care se află într-o situaţie identică cu cea prevăzută la art. 

69 alin. (6) din prezentul regulament. 

 

Art.74. (1) Toate examenele se desfăşoară după aceeaşi metodologie. 

(2) Pentru elevii declaraţi corigenţi sau amânaţi anual, examinarea se face din toată materia studiată 

de elevi în anul şcolar, conform programei şcolare a clasei sau grupei respective. 

(3) Pentru elevii amânaţi pe un semestru, examinarea se face numai din materia acelui semestru. 

(4) În cazul elevilor transferaţi, aceştia preiau disciplinele opţionale ale clasei în care se transferă. La 

disciplinele opţionale în curs de desfăşurare, părintele/tutorele legal al elevului care nu a împlinit 18 ani îşi 

asumă responsabilitatea însuşirii de către elev a conţinutului programei şcolare parcurse până în momentul 



 21 

transferului. În foaia matricolă, se trec mediile obţinute la opţionalele studiate la unitatea de învăţământ de la 

care se transferă. 

 

Art.75. (1) Pentru desfăşurarea examenelor, există trei tipuri de probe: scrise, orale şi practice. La toate 

examenele se susţin, de regulă, două din cele trei probe, proba scrisă şi proba orală. 

(2) Pentru disciplinele de studiu la care, datorită profilului sau/şi specializării, este necesară şi proba 

practică, modalităţile de susţinere a acesteia şi cea de-a doua probă de examen sunt stabilite de directorul 

unităţii de învăţământ, împreună cu membrii catedrei de specialitate. 

(3) Proba practică se susţine la disciplinele care au, preponderent, astfel de activităţi. 

(4) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte, prin decizie internă, componenţa comisiilor şi datele 

de desfăşurare a examenelor. Fiecare comisie are un preşedinte şi doi profesori examinatori. 

 

Art.76. (1) La toate examenele, evaluarea elevilor se face de către doi profesori/învăţători de aceeaşi 

specialitate sau de specialităţi înrudite. 

(2) Pentru examinarea elevilor corigenţi, unul dintre profesori/ învăţători este cel care a predat elevului 

disciplina de învăţământ în timpul anului şcolar. În absenţa temeinic motivată a acestuia, examinarea se face 

de către un alt profesor de specialitate/învăţător din şcoală, numit de directorul unităţii de învăţământ, sau de 

către un profesor/învăţător de la o altă unitate de învăţământ, numit de inspectorul şcolar general, la 

solicitarea întemeiată a directorului unităţii de învăţământ. Dacă directorul unităţii de învăţământ apreciază 

că între elev şi profesor există un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluării, examinarea poate fi făcută 

de o comisie stabilita de director si avizata de inspectorul de specialitate. 

 

Art.77. (1) Proba scrisă a examenelor are o durată de 45 de minute pentru învăţământul primar şi de 90 de 

minute pentru învăţământul secundar şi postliceal, din momentul transcrierii subiectelor pe tablă sau al 

primirii de către elev a foii cu subiecte. Proba scrisă conţine două variante de subiecte, din care elevul 

tratează o singură variantă, la alegere. 

(2) Proba orală a examenelor se desfăşoară prin dialog profesor-elev, pe bază de bilete de examen. 

Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât numărul elevilor care susţin examenul la 

disciplina respectivă. Fiecare bilet conţine două subiecte. Elevul poate schimba de cel mult două ori biletul 

de examen. Fiecare schimbare atrage scăderea notei acordate de către fiecare examinator, cu câte un punct. 

(3) Fiecare profesor examinator acordă elevului cate o notă la fiecare probă susţinută de acesta. Notele 

de la probele orale sau practice sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi fracţionare. Media aritmetică a 

notelor acordate la cele două probe, rotunjită la nota întreagă cea mai apropiată, reprezintă nota finală la 

examenul de corigenţă, acordată de profesorul/ învăţătorul examinator; fracţiunile de 50 sutimi se rotunjesc 

în favoarea elevului. 

(4) Media obţinută de către elev la examenul de corigenţă este media aritmetică, nerotunjită, a notelor 

finale acordate de cei doi examinatori. Între notele finale, acordate de cei doi examinatori, nu se acceptă o 

diferenţă mai mare de un punct. În caz contrar, medierea o face preşedintele comisiei. 

(5) La clasele la care evaluarea cunoştinţelor se face prin calificative, se procedează astfel: după 

corectarea lucrărilor scrise şi după susţinerea examenului oral, fiecare examinator acordă calificativul său, 

global; calificativul final al elevului la examenul de corigenţă se stabileşte de comun acord între cei doi 

examinatori. În cazul unei neconcordanţe, preşedintele are drept de decizie, pentru stabilirea calificativului 

final al elevului la acest examen. 

 

Art.78. (1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina de examen, dacă obţine cel puţin media 

5,00/calificativul suficient. 

(2) Sunt declaraţi promovaţi anual, elevii care obţin la fiecare disciplină la care susţin examenul de 

corigenţă cel puţin media 5,00/calificativul suficient. 

(3) La examenul de corigenţă, la cel de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi anual şi la 

examenul de diferenţă care echivalează o disciplină studiată un an şcolar complet, media obţinută constituie 

media anuală a disciplinei respective şi intră în calculul mediei generale anuale. 

(4) La examenul de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi pe semestrul al doilea sau la 

examenul de diferenţă care echivalează o disciplină numai pe intervalul unui semestru, media obţinută 

constituie media semestrială a elevului la disciplina respectivă. 

 

Art.79. Elevii corigenţi sau amânaţi, care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, dovedite cu 

acte, în cel mult cinci zile lucrătoare de la data examenului, sunt examinaţi la o dată ulterioară, stabilită de 

director, dar nu mai târziu de începutul noului an şcolar. În situaţii excepţionale, respectiv internări în spital, 
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imobilizări la pat etc., dovedite cu acte, inspectoratul şcolar poate aproba susţinerea examenului şi după 

începerea cursurilor noului an şcolar. 

 

Art.80. (1) Rezultatele obţinute la examenele de încheiere a situaţiei, la examenele pentru elevii amânaţi şi la 

examenele de corigenţă, inclusiv la cele de reexaminare, se consemnează în catalogul de examen de către 

profesorii/ învăţătorii examinatori şi se trec în catalogul clasei de către secretariatul şcolii, în termen de 

maximum cinci zile de la afişarea rezultatelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar. 

(2) Rezultatele obţinute de elevi la examenele de diferenţă se consemnează în catalogul de examen, 

de către examinatori, iar în registrul matricol şi, în catalogul clasei, de către secretarul şcolii. 

(3) În catalogul de examen, se consemnează notele/calificativele acordate la fiecare probă, nota 

finală acordată de fiecare profesor examinator sau calificativul global, precum şi media obţinută de elev la 

examen, respectiv calificativul final. Catalogul de examen se semnează de către examinatori şi de către 

preşedintele comisiei, imediat după terminarea examenului. 

(4) Preşedintele comisiei predă secretarului unităţii de învăţământ toate documentele specifice 

acestor examene, cum ar fi: cataloage de examen, lucrările scrise şi însemnările elevilor la proba 

orală/practică etc. Aceste documente se predau imediat după finalizarea examenelor, dar nu mai târziu de 

data începerii cursurilor anului şcolar. 

(5) Rezultatul la examenele de corigenţă şi la examenele de încheiere a situaţiei pentru elevii 

amânaţi, precum şi situaţia şcolară anuală a elevilor se afişează a doua zi după încheierea sesiunii de examen 

şi se consemnează în procesul-verbal al primei şedinţe a consiliului profesoral”. 

 

Art.81. (1) După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situaţiei, de corigenţă sau de reexaminare, 

învăţătorul/dirigintele consemnează în catalog situaţia şcolară a elevilor care au participat la aceste examene. 

(2) Lucrările scrise şi foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului se păstrează în arhiva 

unităţii de învăţământ, timp de un an. 

 

CAPITOLUL VII 
 

PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC 
 

Art.82. Legea Educației Naționale nr.1/2011 reglementează funcţiile, competenţele, responsabilităţile, 

drepturile şi obligaţiile personalului didactic de predare şi ale personalului didactic auxiliar. 
 

Art.83. (1) În sistemul naţional de învăţământ funcţionează personal didactic de predare,  personal didactic 

auxiliar şi nedidactic cu calităţi morale, apt din punct de vedere medical, capabil să relaţioneze corespunzător 

cu elevii, părinţii şi colegii. 

(2) Personalul din învăţământ are obligaţia de a participa la programe de formare continuă, în 

conformitate cu specificul activităţii şi cu reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie. 

(3) Personalul din învăţământ trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile 

educaţionale pe care  le transmite elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.  

(4) Personalul din învăţământ are obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă 

socială/educaţională specializată, Direcţia de protecţie a copilului, în legătură cu aspecte care afectează 

demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevului/copilului. 

(5) Personalul din învăţământ trebuie să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii, 

părinţii/reprezentanţii legali ai acestora. 

(6) Personalului din învăţământ îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea 

publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia. 

(7) Personalului din învăţământ îi este interzisă aplicarea de pedepse corporale, precum şi agresarea 

verbală sau fizică a elevilor şi/sau a colegilor. 

(8) Se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei 

didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje, de la elevi sau de la părinţii/ 

aparţinătorii/reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite, se sancţionează cu excluderea din 

învăţământ. 

(9) Personalul didactic este obligat să prezinte, conform legii, rezultatele analizelor medicale 

solicitate, efectuate conform Legii nr. 1/2011, Acordului comun, încheiat de Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării Ştiinţifice, cu Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi cu Casa de Asigurări: avizul pentru examenul 

clinic, eliberat de către medicul de familie, examenul pulmonar, suportat de către Consiliul Local, examenul 

psihologic, realizat de către personalul de specialitate din Centrele de Asistenţă psihopedagogică din cadrul 

sistemului de învăţământ judeţean. 
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(10) Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din Scoala Gimnazială nr. 167 are obligaţia 

de a se adresa atât colegilor, părinţilor cât şi elevilor din şcoală cu respect, pe un ton adecvat, fără a jigni ori 

a folosi cuvinte şi expresii maliţioase. 

(11) Este interzis personalului angajat al Şcolii Gimnaziale nr. 167, indiferent de postul ocupat, să 

cedeze folosinţa obiectelor de inventar şi/sau mijloacelor fixe ale şcolii unor terţi sau să permită unor terţe 

persoane accesul în şcoală pentru utilizarea bunurilor şcolii. 

(12) Cadrele didactice auxiliare si nedidactice vor depune la secretariatul scolii cerere pentru 

concediu de odihnă aferent anului 2016 până la data de 15.12.2015, iar 95% din concediu va fi efectuat in 

perioada vacanţelor şcolare; Concediul de odihnă va fi aprobat in Consiluil de Administraţie. 

(13) Cadrele didactice vor depune la secretariatul școlii cerere pentru concediu de odihnă aferent 

anului şcolar 2015 – 2016 până la data de 15.11.2015, pentru vacanța de iarnă și până la 22.04.2016 pentru 

restul vacanțelor, cu obligativitatea de a fi în activitate în perioada examenelor, aşa cum va fi stabilită de 

MECŞ. Perioadele astfel stabilite se modifică numai în situații excepționale cu acordul CA.  

 

Art.84. (1) Personalul didactic de predare are drepturile şi obligaţiile prevăzute în Legea nr. 1/2011. La 

nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin regulamentul de ordine interioară, se pot stabili drepturi şi 

obligaţii specifice, cu consultarea reprezentantului/ reprezentanţilor organizaţiei/ organizaţiilor sindicale din 

unitate. 

(2) Accesul cadrelor didactice aparţinând Şcolii Gimnaziale Nr. 167 este permis în baza ecusonului 

cu fotografie emis de unitate. 

(3) Cadrele didactice au obligaţia să supravegheze comportarea vizitatorilor şi să verifice sălile în 

care aceştia sunt invitaţi, pentru a nu fi lăsate în incinta şcolii obiecte care prin conţinutul lor pot produce 

evenimente deosebite. 

(4) Personalul didactic de serviciu are sarcina să supravegheze elevii în timpul pauzelor şi să respecte 

sarcinile ce le revin. 

(5) Stabilirea tuturor sarcinilor de serviciu se realizează prin fişa postului. 

 

Vezi  ANEXA 1 – Art. 3. Utilizarea computerului / internetului  

 

Art.85.  (1) Compartimentul secretariat este subordonat directorului unităţii de învăţământ. 

(2) Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul unităţii de învăţământ şi pentru alte 

persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director. 

(3) Secretariatul asigură permanenţa pe întreaga perioadă de desfăşurare a orelor de curs. 

(4) Secretarul aduce condica în cancelarie şi o ia la sfârşitul orelor. Secretarul descuie şi încuie 

fişetul, în care se păstrează cataloagele, la începutul/ terminarea orelor, după ce a verificat, împreună cu 

profesorul/ învăţătorul de serviciu, existenţa tuturor cataloagelor. 

(5) Secretarul completează fişele matricole, cataloagele de corigenţă şi se ocupă de arhivarea tuturor 

documentelor şcolare. 

(6) În perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se păstrează la secretariat. 

(7) Procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se fac în conformitate cu reglementările stabilite prin 

ordinul Ministrului Educaţiei Naționale. 

(8) Procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii se fac în conformitate cu 

prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidenţă 

şcolară în învăţământul preuniversitar”, aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei Naționale. 

(9) Evidenţa, selecţionarea, păstrarea şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele Naţionale, după 

expirarea termenelor de păstrare stabilite prin Indicatorul termenelor de păstrare, aprobat prin ordinul 

Ministrului Educaţiei Naționale se fac în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr.16 din 2 

aprilie 1996. 

(10) Stabilirea tuturor sarcinilor de serviciu se realizează prin fişa postului aprobată în Consiliul de 

Administraţie al şcolii 

 

Art.86. (1) Serviciul de administraţie este subordonat directorului unităţii de învăţământ. 

 (2) Administratorul îşi desfăşoară activitatea sub conducerea directorului, răspunde de gestionarea şi 

de întreţinerea bazei materiale a unităţii de învăţământ, coordonează activitatea personalului administrativ de 

întreţinere şi curăţenie (mecanici, paznici). 

 (3) Întregul inventar mobil şi imobil al unităţii de învăţământ se trece în registrul inventar al acesteia 

şi în evidenţele contabile. Schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin unităţii de învăţământ se poate face 

numai cu îndeplinirea formelor legale. 
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 (4) Programul personalului de îngrijire se stabileşte de către administrator, potrivit nevoilor unităţii 

de învăţământ şi se aprobă de director. 

 (5) Administratorul stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În funcţie de nevoile 

unităţii de învăţământ, directorul poate schimba aceste sectoare. 

 (6) Administratorul nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât în cele necesare 

unităţii de învăţământ. 

 (7) Stabilirea tuturor sarcinilor de serviciu se realizează prin fişa postului aprobată în Consiliul de 

Administraţie al şcolii 

 

Art.87. (1) Bibliotecarul este subordonat directorului unităţii de învăţământ. 

 (2) Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, asigură funcţionarea acesteia şi este interesat de 

completarea raţională a fondului de publicaţii. 

 (3) Activităţile de bază ale bibliotecarului sunt: 

 a) îndrumă lectura şi studiul şi ajută la elaborarea lucrărilor elevilor, punând la dispoziţia acestora 

instrumente de informare, respectiv fişiere, cataloage, liste bibliografice etc., care să le înlesnească o 

orientare rapidă în colecţiile bibliotecii;  

 b) sprijină informarea şi documentarea rapidă a personalului didactic; 

 c) participă la toate cursurile specifice de formare continuă. 

(4) Bibliotecarul organizează sau participă la organizarea de acţiuni specifice: lansare de carte, 

întâlniri literare, simpozioane, vitrine şi expoziţii de cărţi, standuri de noutăţi sau de colecţii de cărţi, 

prezentări de manuale opţionale etc. 

(5) Stabilirea tuturor sarcinilor de serviciu se realizează prin fişa postului aprobată în Consiliul de 

Administraţie al şcolii 

 

Art. 89. (1) Serviciul informatizare, reprezentat prin ajutor programator analist, este subordonat directorului 

unităţii de învăţământ 

 (2) Serviciul informatizare realizează managementul activităţilor de programare, administrare reţea 

calculatoare şi reţea internet 

 (3) Activităţile de bază sunt: 

 a) dotarea cu echipamente de calcul şi colaborarea cu furnizorii pentru asigurarea bunei funcţionări 

a echipamentelor din dotare, administrare reţea calculatoare şi conturi Internet 

 b) întreţinerea echipamentelor din dotare, asigurând contactarea firmelor specializate în repararea 

şi întreţinerea lor, acordând asistenţă de specialitate directorului/administratorului la întocmirea contractelor 

cu aceste firme. 
 c) acordarea de asistenţă tehnică şi consultaţii de specialitate compartimentelor funcţionale/ 

comisiilor metodice; 

 (4) Stabilirea tuturor sarcinilor de serviciu se realizează prin fişa postului aprobată în Consiliul de 

Administraţie al şcolii 

 

Art. 90. (1) Personalul nedidactic (îngrijitoare şi mecanic) este subordonat direct administratorului de 

patrimoniu. 

 (2) Activităţile de bază ale personalului nedidactic sunt: 

                  a) executarea oricăror lucrări de investiţie/reparaţie în interiorul şcolii sau în exteriorul acesteia 

                b) întreţinerea mobilierui şcolar şi a materialelor didactice 

                c) Asigurarea igienei în incinta unităţii, prin efectuarea activităţilor de curăţenie înainte de 

începerea procesului de învăţământ, după încetarea procesului de învăţământ, precum şi ori de cîte ori este 

necesar: la prima oră a programului de dimineaţă aeriseşte clasele, şterge praful de pe mobilierul şcolii, apoi 

va participa la curăţenia din curtea şcolii; 

(3) Stabilirea tuturor sarcinilor de serviciu se realizează prin fişa postului aprobată în Consiliul de 

Administraţie al şcolii 
             
Art.91. (1) Cadrele didactice și didactice auxiliare care desfășoară activități în cadrul programului „Școala 

după școală” sunt subordonate directorului unităţii de învăţământ. 

 (2) Atribuţiile fiecărei funcţii de la alineatul (1) sunt menţionate în fişele de post aprobate de 

director. 
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DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE UNITĂŢII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ŞI ALE SALARIAŢILOR SĂI 

 

A. Drepturile şi obligaţiile salariaţilor unităţii 

Art.92. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi: 

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; 

b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 

c) dreptul la concediu de odihnă anual; 

d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 

e) dreptul la sănătate şi securitate în muncă; 

f) dreptul la acces la formare profesională. 

 

Art.93. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 

a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei 

postului; 

b) obligaţia de a respecta disciplina muncii; 

c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; 

d) obligaţia de a respecta măsurile de sănătate şi securitate a muncii în unitate; 

e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu. 

 

B. Drepturile si obligaţiile unităţii (angajatorului) 

 Art.94. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: 

a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor; 

b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 

c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, 

contractului colectiv de muncă şi regulamentului intern; 

d) să stabilească obiectivele de performanţă individuală ale salariatului. 

 

Art.95. Angajatorului, îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 

a) să înmâneze un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii activităţii; 

b) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg  din contractele  individuale de muncă, din contractul 

colectiv de muncă şi din lege; 

c) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă 

şi condiţiile corespunzătoare de muncă; 

d) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea 

relaţiilor de muncă; 

e) să elibereze, la cerere, un document care să ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea 

desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi specialitate; 

f) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului. 

 

Art.96. Obligaţiile şi drepturile părţilor pe durata executării contractului individual de muncă pot fi stabilite 

şi prin clauze specifice, astfel: 

 clauza cu privire la formarea profesională; 

 clauza de neconcurenţă; 

 clauza de mobilitate; 

 clauza de confidenţialitate; 

 clauza de stabilitate. 

 

Art.97. (1) Personalul didactic din cadrul Școlii Gimnaziale nr.167 are drepturi şi obligaţii care decurg din 

legislaţia în vigoare, din prevederile contractului colectiv de muncă, precum şi din prezentul ROI. 

(2) Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic are obligaţii şi răspunderi de natură profesională, 

materială şi morală care garantează realizarea procesului instructiv-educativ, conform legii. 
   

 

  REGULI DE DISCIPLINĂ A MUNCII ÎN CADRUL UNITĂŢII 
 

Art.98. Salariatul are următoarele obligaţii de disciplină a muncii: 

 să semneze condica de prezenţă;  

 să respecte regulile interne de acces şi de plecare din unitate; 
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 să se supună controlului de poartă realizat în conformitate cu regulile stabilite de unitatea de 

învățământ pentru serviciul propriu de pază;  

 să respecte programul de lucru stabilit prin prezentul ROI;  

 în timpul lucrului să nu părăsească locul său de muncă, decât dacă acest lucru este permis de 

sarcinile care-i sunt atribuite şi de dispoziţia conducătorului direct al locului de muncă, cu excepţia 

situaţiilor de pericol iminent; 

 să utilizeze complet timpul de muncă pentru realizarea sarcinilor de serviciu prevăzute în fişa 

postului sau care i-au fost încredinţate de conducătorul său direct conform legii; 

 personalul didactic are obligaţia să se prezinte la punctul de lucru cu minim 15 minute înainte de 

începerea efectivă a activităţii didactice desfăşurate cu copiii, pentru a avea timpul necesar pregătirii 

pentru activitatea specifică ; 

 personalul didactic are obligaţia să desfăşoare activitatea de pregătire metodică în sediul unității de 

învăţământ cel puţin o dată pe săptămână, în vederea prestării corespunzătoare a activităţii didactice 

care îi revine prin contractul individual de muncă la nivelul unităţii; 

 să folosescă un limbaj şi o atitudine civilizată cu colegii săi de muncă, cu subalternii şi cu personalul 

de conducere al unităţii; orice dispută de natură personală pe teritoriul unităţii şi în timpul 

programului normal de lucru este interzisă şi constituie abatere disciplinară; 

 să aplice normele legale de securitate şi sănătate în muncă şi de prevenire şi stingere a incendiilor; să 

anunţe imediat orice situaţie care poate pune în pericol locul său de muncă sau orice situaţie de 

pericol iminent; 

 să participe la instruirea introductiv-generală, la locul de muncă şi periodică de protecţie a muncii şi 

P.S.I.; 

 să nu absenteze nemotivat de la serviciu; orice absenţă nemotivată constituie abatere disciplinară, cu 

toate consecinţele care decurg din prezentul ROI; acumularea unui număr de 3 (trei) zile de absenţe 

nemotivate consecutive sau la împlinirea unui număr de 10 (zece) zile de absenţe nemotivate într-un 

interval de 2 (două) luni, atrage desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă; 

 să anunţe imediat situaţia de boală şi obţinerea certificatului medical legal, în situaţie contrară fiind 

absent nemotivat, actele medicale nefiind luate în considerare; în cazuri temeinic justificate legate de 

imposibilitatea salariatului de a anunţa situaţia dificilă din punct de vedere medical în care se află, 

aceasta regulă nu se aplică; 

 să-şi efectueze verificarea medicală la angajare şi periodică, pe durata executării contractului 

individual de muncă; 

 să anunţe Compartimentul Resurse Umane (Secretariat) despre orice modificare a datelor personale 

intervenită, pentru o corectă preluare în sistemul informatic al asigurărilor sociale obligatorii şi de 

impozitare a veniturilor, precum şi pentru o evidenţă corectă la nivelul angajatorului; 

 să participe, în caz de calamitate, la salvarea şi punerea la adapost a bunurilor unităţii, în 

conformitate cu planurile de evacuare aprobate de conducerea şcolii; 

 să respecte orice alte măsuri luate de conducerea unităţii, care vizează îmbunătăţirea condiţiilor de 

securitate şi sănătate în muncă şi de dezvoltare a capacităţilor tehnice ale locului său de muncă; 

 

Art.99. Salariaților Școlii Gimnaziale nr.167 le este interzis: 

 să consume băuturi alcoolice în timpul prezenţei în spaţiile şi pe teritoriul unităţii sau să se prezinte la 

programul de lucru în stare de ebrietate; 

 să presteze munci contrare recomandărilor medicale; 

 să adreseze injurii sau jigniri celorlalţi salariaţi sau şefilor pe linie ierarhică; să adreseze injurii sau jigniri 

elevilor şi/sau vizitatorilor unităţii; să vorbească pe un ton ridicat cu ceilalţi salariaţi, cu conducerea 

unităţii sau cu copiii şcolarizaţi în unitatea de învăţământ, cu părinţii acestora, precum şi cu orice alte 

persoane cu care intră în contact în incinta unităţii; 

 să comită acte imorale, violente sau degradante;  

 să introducă materiale toxice sau inflamabile, cu excepţia materialelor de acest gen aprovizionate, 

depozitate şi utilizate corespunzător de către unitate, în scopul acoperirii nevoilor curente ale acesteia, 

după caz; 

 să introducă şi să consume substanţe stupefiante; 

 să introducă, să răspândească sau să afişeze manifeste de orice fel în incinta unităţii; 

 să desfăşoare în incinta unităţii activităţi politice de orice fel; 

 să efectueze în incinta unităţii şi/sau la locul său de muncă/postul său de lucru, alte lucrări sau să 

presteze alte activităţi decât cele care constituie obligaţii de serviciu; să folosească mijloacele de 
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comunicaţie (telefon, fax etc), cât şi cele de birotică în alte scopuri decât cele care privesc operaţiile şi 

interesele unităţii, după caz;  

 să foloseasca telefonul mobil în timpul orelor de curs; 

 să primească de la o instituţie, părinte sau terţă persoană fizică sau juridică cu care unitatea întreţine 

relaţii contractuale şi cu care salariatul intră în contact datorită sarcinilor de serviciu, vreo indemnizaţie, 

orice cadou sau orice alt avantaj; tentativa este considerată, de asemenea, o încălcare a interdicţiei; 

 să utilizeze orice element al patrimoniului unităţii în interes personal, fără acordul prealabil al 

conducerii; 

 să comită orice alte fapte interzise de prevederile legale în vigoare; 

 să reprezinte unitatea în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice, fără a avea împuternicire scrisă 

prealabilă; 

 să folosească informaţiile de care au luat cunoştinţă pentru obţinerea de avantaje personale;  

 să presteze activitate de pregătire particulară pentru elevii şcolii în unitate. 

 

MODALITATI DE APLICARE A ALTOR DISPOZIŢII LEGALE SAU 

CONTRACTUALE SPECIFICE 

            
 

A. Timpul de muncă şi timpul de odihnă 
  

Art.100.  (1) Pentru salariații angajaţi cu norma întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore 

pe zi şi 40 ore pe saptămână, realizate în săptămâna de lucru de 5 zile.  

(2) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii de lucru la unitate este urmatoarea: 

 personal didactic: conform art. 262 din Legea Educaţiei Naţionale Legea nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare 

 personal didactic auxiliar si nedidactic: 

      - secretar, administrator de patrimoniu, bibliotecar, ajutor analistprogramator  -  program de 8 ore/zi, 

timp de 5 zile pe săptămână, cu două zile de repaus (sâmbăta şi duminica), într-un schimb, lucru între orele 

8,00 - 16,00 potrivit hotărârii Consiliului de Adminstratie 

     - îngrijitor - program de 8 ore/zi, timp de 5 zile pe săptămână, cu două zile repaus (sâmbăta şi duminica), 

în două schimburi de lucru între orele 7,30 – 15,30. Programul de lucru este reglementat prin procedură 

internă, putându-se modifica cu acordul CA în funcție de condițiile de funcționare ale unității; 
 

Art.101. (1) Salariaţii pot fi solicitaţi să presteze ore suplimentare numai cu acordul lor, cu excepţia cazurilor 

de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării 

consecinţelor unui accident. 

Durata maximă legală a timpului de muncă prestat în baza unui contract individual de muncă nu poate depăşi 

48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. 

(2) Prin exceptie, durata timpului de muncă va putea fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, care include 

şi orele suplimentare, cu condiţia ca media orelor de muncă calculată la o perioada de referinţă de 4 luni 

calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână. La stabilirea perioadelor de referinţă prevazute mai 

sus nu se iau în calcul durata concediului de odihnă anual şi situaţiile de suspendare a contractului individual 

de muncă. 

(3) Excepţie de la prevederile alin. (1) si (2) face personalul didactic care are norma de bază în unitate şi 

desfăşoară activitate, conform legii, şi în regim de „plata cu ora” şi personalul didactic-auxiliar care are 

norma de bază în unitate şi desfăşoară activitate, conform legii, şi în regim de „cumul”. 

(4) Orele suplimentare prestate în condiţiile alin. (1) de către personalul didactic auxiliar şi nedidactic, se 

compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice, după efectuarea acestora, 

conform art. 20(4) din Contractului colectiv de muncă aplicabil. În cazul în care compensarea muncii 

suplimentare cu timp liber corespunzător nu este posibilă, în următoarele 60 de zile după efectuarea acestora, 

orele suplimentare se vor plăti cu un spor aplicat la salariul de bază, conf. Art. 36 alin (1) din Contractul 

Colectiv de muncă, în condiţiile legii. 

Art.102. (1) Personalul didactic auxiliar si nedidactic beneficiază de o pauză de masă în condiţiile prevăzute 

în Contractul colectiv de muncă (25 minute care sunt incluse în programul de lucru – Art. 22, alin. (1)).  
 

Art.103. (1) Zilele de sărbătoare legală, în care nu se lucrează, sunt prevăzute în Legea nr. 53/2003, în alte 

acte normative sau administrative cu caracter normativ şi la art. 28 (4) din Contractul colectiv de muncă. 
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(2) In cazul în care, din motive justificate, nu se acordă zile libere, activitatea prestată se 

compensează conform art. 28 (5) a Contractului colectiv de muncă aplicabil (Contractul Colectiv de Munca 

Unic la Nivel de Sector de Activitate Invatamant Preuniversitar). 

 

Art.104. (1) În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile libere plătite, care nu se 

includ în durata concediului de odihnă, în condiţiile prevăzute în legislaţia specifică şi conform art. 30(1) a 

Contractului colectiv de muncă. 

(2) Cererile pentru acordarea de zile libere plătite vor fi însoţite de acte şi documente care să certifice 

dreptul de a beneficia de acestea. Pentru zilele libere plătite acordate pentru căsătoria salariatului şi căsătoria 

unui copil, cererile se prezintă cu cel putin 15 zile calendaristice anterior efectuării. 

 

Art.105. (1) Evidenţa prezenţei la serviciu se ţine pe baza condicii de prezenţă, în care personalul va semna 

zilnic, la începutul şi sfârşitul programului de lucru. 

(2) Evidenţa prezenţei la serviciu se întocmeşte pe foaia colectivă de prezenţă, pe baza însemnărilor 

din condica de prezenţă, de către secretarul unității, care va înregistra acest document până la data de 1 a 

lunii următoare. 
 

B. Concediile 
   

Art.106. (1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor; acesta nu poate 

forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări. 

(2) Perioada de efectuare a concediului de odihnă pentru personalul didactic de predare se stabileşte 

de către consiliul de administraţie, cu consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale/salariaţilor, în 

funcţie de interesul unităţii şi al salariatului în cauză, până la data de 15 octombrie, pentru anul şcolar în curs. 

Pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic, perioada de efectuare a concediului se stabileşte până la data 

de 15 decembrie, pentru anul calendaristic următor. Programarea concediilor de odihnă se face de către 

Consiliul deAdministrație al unității, ținând cont de faptul ca 95% din concediu să fie efectuat în perioada 

vacanțelor școlare, și de participarea cadrelor didactice și didactice auxiliare la activitățile din cadrul 

sesiunilor de examene. 

(3) Pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic, în cazul în care programarea concediilor de 

odihnă se face fracţionat, angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să 

efectueze într-un an calendaristic cel putin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt. 

(4) Durata concediului de odihnă de care beneficiază salariaţii unităţii este prevăzută în Contractul 

colectiv de muncă, (art. 29), în contractul individual de muncă şi se acordă proporţional cu activitatea 

prestată într-un an calendaristic. 

(5) Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite stabilite prin contractul 

colectiv de muncă nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.  

 

Art.107. (1) Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioada în care a fost 

programat, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din motive obiective, concediul 

nu poate fi efectuat. 

(2) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu 

stabilită conform legii şi contractului colectiv de muncă. 

 (3) Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator conform legislatiei in vigoare. 

  

Art.108. (1) Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective. 

(2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forţă majoră sau pentru 

interese urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncă. In acest caz angajatorul are obligatia de a 

suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, 

precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă. 

(3) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an, respectiv an şcolar. 

(4) Prin excepţie, efectuarea concediului de odihnă în anul următor este permisă numai în cazurile 

prevăzute de lege. 

(5) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării 

contractului individual de muncă, proporţional cu perioada efectiv lucrată. 

(6) Incapacitatea temporară de muncă suspendă efectuarea concediului de odihnă anual.  
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Art.109. (1) Salariaţii au dreptul la întreruperea activităţii, cu rezervarea postului sau a catedrei pentru 

creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 (doi) ani. Concediul poate fi acordat numai unuia dintre 

părinţi sau susţinătorii legali. 

(2) Cererea va preciza în mod  expres obligaţia ca salariatul / salariata să comunice în scris reluarea 

activităţii, anterior datei limită, cu un preaviz de cel puțin 20 de zile lucrătoare.  

  

Art.110. (1) Salariaţii Școlii Gimnaziale nr.167 au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru 

formarea profesională, în condiţiile prevăzute de lege şi contractul colectiv de muncă. 

(2) Cererea de concediu pentru formare profesională trebuie să fie înaintată angajatorului cu cel puţin 

o lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să precizeze data de începere a stagiului de formare 

profesională, domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea instituţiei de formare profesională. 

(3) Efectuarea concediului pentru formare profesională se poate realiza şi fracţionat în cursul unui an 

calendaristic, pentru susţinerea examenelor de absolvire a unor forme de învăţământ sau pentru susţinerea 

examenelor de promovare în anul următor în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, cu respectarea 

condiţiilor stabilite la alin. (2). 

(4) Concediile fără plată pot fi acordate şi pentru rezolvarea unor probleme personale, cu respectarea 

dispoziţiilor legii şi Contractului colectiv de muncă, avându-se în vedere atât interesele salariatului, cât şi 

buna desfăşurare a activităţii unităţii. 

  

Art.111. Compartimentul Resurse Umane (Secretariat) are obligaţia să ia măsuri pentru organizarea şi 

ţinerea evidenţei privind concediile de odihnă anuale, concediile pentru incapacitate temporară de muncă 

(medicale), concediile fără plată, orele prestate peste programul normal de lucru, orele de noapte, absenţele, 

întârzierile de la program, învoirile şi orice alte aspecte care privesc timpul de lucru al salariatilor făcând 

aceste menţiuni în statele personale de serviciu ale salariaţilor. 

  
 Salarizarea 

  

Art.112. (1) Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un 

salariu exprimat în bani, în moneda naţională. 

(2) In cadrul unităţii salariul se stabileşte conform prevederilor legale aplicabile. 

(3) Plata salariului se efectuează periodic, prin virament bancar pe card, la data de 12 ale lunii pentru 

pentru luna anterioară. 
 

ABATERILE DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNILE APLICABILE 
    

Art.113. Abaterea disciplinară este o faptă în legatură cu munca – inclusiv cu conduita la locul de muncă – 

ce constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie sau din culpă de către un salariat, prin care acesta 

a încălcat normele legale, Regulamentul de organizare şi funcţionare, ROI, alte reglementări interne ale 

unităţii, Contractul individual de muncă, Contractul colectiv de muncă, ordinele sau dispoziţiile legale ale 

conducătorilor ierarhici. 

Pentru personalul didactic de predare şi personalul didactic de conducere, abaterea disciplinară este 

definită conform Legii Educaţiei Naţionale Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art.114. Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează după criteriile şi procedura stabilite de legislaţia în 

vigoare şi ROI, următoarele fapte: 

 încetarea nejustificată a lucrului; 

 scoaterea de bunuri materiale aflate în patrimoniul unităţii, fără forme legale, înstrăinarea acestora 

sau utilizarea lor în scopuri personale; 

 întârzierea nejustificată în efectuarea lucrărilor; 

 transmiterea către persoane fizice sau juridice a unor date sau informaţii care nu sunt de interes 

public şi nu au legătură cu respectivele persoane; 

 desfăşurarea de activităţi ca salariaţi, administratori sau prestatori de servicii la alte persoane fizice 

sau juridice în timpul programului de lucru; 

 traficul de influenţă; 

 abuzul de drept; 

 efectuarea, în timpul programului de lucru, a unor lucrări care nu au legătură cu obligaţiile de 

serviciu; 

 nerespectarea, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a termenelor de soluţionare a petiţiilor; 
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 intervenţiile pentru rezolvarea unor petiţii in afara cadrului legal; 

 

Art.115. (1) Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate salariaţilor în raport cu gravitatea faptelor săvârşite 

sunt: 

A. Pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul didactic de conducere: 

a) observaţie scrisă; 

b) avertisment; 

c) diminuarea salariului de baza cu până la 15% pe o perioada de 1 – 6 luni; 

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea 

unei funcţii didactice sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, 

îndrumare şi control; 

e) destituirea din funcţia de conducere; 

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.  

B. Pentru personalul personalul nedidactic: 

a) avertismentul scris; 

b) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus 

retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile. 

c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1 – 3 luni cu 5 – 10%. 

d) reducerea salariului de bază şi/sau, dupa caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioada de 1 – 

3 luni cu 5 – 10%; 

e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 

(2) Procedura aplicarii sanctiunilor disciplinare este cea prevazută de legislaţia în vigoare, respectiv Codul 

muncii şi Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) Cercetarea presupuselor abateri disciplinare săvârşite de personalul didactic/ auxiliar şi nedidactic se 

efectuează de o comisie desemnată de Consiliul de Administraţie, constituită din 3-5 persoane cu funcţia cel 

puțin egală cu a celui cercetat, dintre care una este reprezentantul organizaţiei sindicale/ reprezentantul 

salariaţilor. 
  

PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ 
  

Art.116. (1) Școala Gimnazială nr. 167 se obligă să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi 

sănătăţii salariaţilor în toate aspectele legate de muncă. 

(2) Măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă nu crează obligaţii financiare pentru angajaţi. 
 

A. Informarea salariaţilor privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă 

  

Art.117. (1) Școala Gimnazială nr. 167 asigură condiţii pentru instruirea personalului în domeniul securităţii 

şi sănătăţii în muncă, urmărind însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor de securitate şi sănătate în 

muncă, activitate realizată prin instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă care cuprinde trei faze: 

 instruirea introductiv-generală; 

 instruirea la locul de muncă; 

 instruirea periodică. 

(2) Instruirea introductiv-generală se efectuează de către persoana desemnată cu atribuţii şi 

responsabilităţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a următorilor: 

 noilor încadraţi în muncă (inclusiv studenţii, elevii în perioada efectuării stagiului de practică, 

precum şi ucenicii şi alţi participanţi la procesul de muncă); 

 salariaţilor detaşaţi de la o unitate la alta; 

 salariaţilor delegaţi de la o unitate la alta; 

 salariaţilor puşi la dispozitie de catre un agent de munca temporar. 

(3) Instruirea la locul de muncă – se face de către conducătorul locului de muncă, după instruirea 

introductiv-generală şi are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi 

măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie specifice locului de muncă unde a fost repartizat salariatul 

respectiv.  

(4) Instruirea periodică – se face întregului personal, de către conducatorul locului de muncă şi are drept 

scop reîmprospătarea şi actualizarea cunoştinţelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Aceasta se 

efectuează periodic, la intervale stabilite prin hotărâre a Consiliului de Administraţie şi suplimentar instruirii 

periodice programate, în urmatoarele situaţii: 

a) când un salariat a lipsit mai mult de 30 de zile lucrătoare de la locul sau de muncă; 
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b) când au apărut modificări ale prevederilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi specifice 

locului de muncă sau ale instrucţiunilor proprii de securitate a muncii; 

c) la reluarea activităţii după accident de muncă; 

d) la executarea unor lucrări speciale.  
  

B. Obligaţiile unităţii 

  

Art.118. (1) În cadrul responsabilităţilor sale, Școala Gimnazială nr. 167, în calitatea sa de angajator, are 

obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru: 

 asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii salariaţilor; 

 prevenirea riscurilor profesionale; 

 asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă. 

(2) Ţinând seama de natura activităţilor unitatea are următoarele obligaţii: 

 să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea salariaţilor, evaluare în urma căreia, dacă este 

necesar, să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei salariaţilor; 

 să ia în considerare capacităţile salariatului în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă 

atunci când îi incredinţează sarcini; 

 să asigure condiţiile optime pentru acordarea primului ajutor în caz de accidente de muncă, pentru 

crearea condiţiilor de preîntâmpinare a incendiilor, precum şi de evacuare a salariaţilor în situaţii 

speciale şi în caz de pericol iminent; 

 să întocmească un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice 

şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor; 

 să angajeze numai persoane care, în urma examenului medical şi, după caz, testării psihologice a 

aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute; 

 să prevadă în contractul individual de muncă al salariaţilor materialele igienico-sanitare care se 

acordă; 

 să asigure echipamente de muncă pentru securitatea şi sănătatea salariaţilor. 
 

C. Obligaţiile salariaţilor 

 

Art.119 Salariaţii au următoarele obligaţii:  

 să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi 

măsurile de aplicare a acestora; 

 să utilizeze corect aparatura, uneltele, mijloacele de transport; 

 să comunice imediat conducerii sau responsabilului cu activitatea de prevenire şi protecţie orice 

situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi 

sănatatea salariatilor, precum si orice deficienţă a sistemelor de protecţie; 

 să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă accidentele de muncă suferite de propria 

persoană şi de alte persoane participante la procesul de muncă; 

 să coopereze cu conducerea sau cu lucrătorul desemnat cu activitatea de prevenire şi protecţie, atât 

timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către 

inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari pentru protecţia sănătăţii şi securităţii salariaţilor; 

 să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să îl informeze de 

îndată pe conducătorul locului de muncă. 
 

D. Organizarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în cadrul unităţii 

  

Art.120 (1) Școala Gimnazială nr. 167 poate organiza activitatea de securitate şi sănătate a muncii atât cu 

personal propriu, prin desemnarea unor lucrători cu activitatea de prevenire şi protecţie, cât şi cu serviciul 

extern de prevenire şi protecţie.  

(2) Lucrătorul desemnat cu activitatea de prevenire şi protecţie se stabileşte prin decizie internă emisă de 

directorul unităţii. 

(3) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are drept scop asigurarea implicării salariaţilor la elaborarea 

şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei muncii, organizarea, funcţionarea şi  atribuţiile acestuia fiind 

stabilite prin regulament propriu.  

  

Art.121 (1) Prestarea serviciilor medicale de medicina muncii se realizează la nivelul Școlii Gimnaziale nr. 

167 prin intermediul unui cabinet specializat pe bază de contract, prin care se asigură următoarele: 
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 angajarea personalului se face numai după efectuarea unui examen medical prealabil, cu confirmarea 

scrisa a medicului de medicina muncii că locul de muncă sau meseria propusă nu este contraindicată 

din punct de vedere al sănătăţii viitorului salariat; unitatea are obligaţia de a completa fişa de 

solicitare a examenului medical la angajare şi fişa de expunere la riscuri profesionale, datele privind 

profesia şi locul de muncă în care urmează să lucreze candidatul, un extras (copie) a carnetului sau 

de muncă şi, după caz, o copie a dosarului său medical de la locul anterior de muncă al acestuia; 

medicul de medicina muncii completează fişa de aptitudine, cu concluzia examenului medical la 

angajare (apt, apt condiţionat, inapt temporar sau inapt pentru locul de muncă respectiv); 

 programarea, cu acordul personalului medical, a controlului medical periodic al salariaţilor o dată pe 

an şi urmărirea efectuării integrale a acestuia;  

 respectarea recomandărilor medicale rezultate în urma examenelor medicale la angajare, a 

controalelor medicale de adaptare şi periodice şi a examenului medical la reluarea activităţii. 

(2) Medicul de medicina muncii este obligat să prezinte CSSM al unităţii rapoarte scrise cu privire la starea 

de sănătate a salariaţilor în relaţie cu condiţiile de muncă şi riscurile profesionale, la acţiunile întreprinse şi 

eficienţa acestora. 

 

E. Metode si mijloace de instruire 

  

Art.122. Școala Gimnazială nr. 167 are obligaţia, conform legii, să asigure organizarea unei activităţi 

permanente de  informare în domeniul protecţiei muncii, utilizând formele şi mijloacele cu conţinut specific: 

afişe, pliante, cataloage, broşuri, cărţi, precizări etc. 

  

F. Materiale igienico-sanitare 
   

Art.123. Materialele igienico-sanitare se acordă obligatoriu şi gratuit salariaţilor, în scopul asigurării igienei 

şi protecţiei personale, în completarea măsurilor generale luate pentru prevenirea unor îmbolnăviri 

profesionale. Trusele sanitare de prim ajutor medical constituie materiale igienico-sanitare. La stabilirea 

cantităţilor şi periodicitatea acordării acestora se ţine cont de recomandările medicului de medicina muncii. 
 

G. Instrucţiuni proprii de traseu la/de la loc de muncă/domiciliu 

  

Art. 124. In timpul deplasării pe traseul normal de acasă la serviciu şi de la serviciu acasă, în perioada de 

timp normală de deplasare, salariaţii sunt obligaţi să respecte următoarele reguli: 

 să circule numai pe trotuare, iar in lipsa acestora, pe potecile laterale ale drumurilor publice; 

 să circule numai pe partea stângă a drumurilor publice, dacă acestea nu au trotuare sau poteci; 

 să traverseze drumurile publice prin locurile unde sunt indicatoare sau marcaje pentru trecerea 

pietonilor, iar acolo unde asemenea indicatoare sau marcaje lipsesc, pe la colţul străzilor, după ce s-

au asigurat că nu există vreun pericol; traversarea drumurilor publice se face perpendicular pe axa 

acestora; 

 să nu urce, să nu coboare şi să nu deschidă uşile autovehiculului de transport în comun în timpul 

mersului; 

 să nu călătorească pe scările sau părţile laterale ale caroseriei tramvaielor, troleibuzelor, autobuzelor 

sau altor mijloace de transport ori stând în picioare în caroseria autocamioanelor sau remorcilor; 

 să nu distragă, prin discuţii, atenţia conducătorilor autovehiculelor de transport în comun; 

 să folosească numai acele culoare şi scări rulante de acces la peroanele amenajate pentru 

urcare/coborâre în mijloacele de transport subteran (metrou) sau de suprafaţă (metrou uşor); călătorii 

nu vor urca sau coborî din ramele acestor mijloace de transport după ce a fost comunicată comanda 

de închidere a uşilor de acces ale garniturii respective; 

 să respecte toate indicaţiile de utilizare ale ascensoarelor clădirilor în care locuiesc pe timpul 

deplasării la / de la locul de muncă; 

 la deplasarea la/de la loc de muncă/domiciliu cu autovehiculul proprietate personală să respecte 

legislaţia specifică circulaţiei pe drumurile publice, astfel încât să protejeze propria persoană şi pe 

ceilalţi participanţi la traficul auto. 

 Traseul domiciliu-scoală-retur este cel declarat în documentele specifice securității și sănătății în 

muncă. Declararea corectă a acestui traseu este asumată de către salariat prin semnarea carnetului 

SSM. 
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REGULI PENTRU SITUAŢII SPECIALE 

 

A. Reguli pentru sezonul rece 

 

Art.125. Înainte de începerea sezonului rece se vor lua următoarele măsuri, răspunzator de executarea 

acestora fiind Compartimentul Administrativ: 

 vor fi verificate instalaţiile de încălzire, centralele termice, conductele, corpurile şi elementele de 

încălzire şi, după caz, vor fi înlăturate defecţiunile constatate; 

 vor fi protejate componentele instalaţiei de stingere cu apa (hidranţi); 

 se vor asigura unelte şi accesoriile pentru deszăpezirea căilor de acces, de evacuare şi intervenţie. 

 

Art.126. Daca temperaturile scad sub – 20 grade Celsius pe o perioada de cel putin 2 zile lucrătoare, 

consecutive, corelate cu condiţii de vânt intens, se vor lua următoarele măsuri pentru ameliorarea condiţiilor 

de muncă: 

 distribuirea de ceai fierbinte în cantitate de 0,5 l/persoana/zi; 

 asigurarea climatului corespunzător în birouri, alte încăperi, clădiri şcolare; 

 acordarea primului ajutor şi asigurarea asistenţei medicale de urgenţă în cazul afectării stării de 

sănătate în timpul programului de lucru, cauzată de temperaturile scăzute. 

 

B. Reguli pentru perioadele caniculare 

 

Art.127. Dacă temperaturile depăşesc + 37 grade Celsius pe o perioadă de cel puţin 3 zile consecutive, se vor 

lua următoarele măsuri pentru ameliorarea condiţiilor de muncă: 

 asigurarea ventilaţiei la locul de muncă; 

 asigurarea zilnic a câte 2 l apă /persoană; 

 reducerea programului de lucru, intensităţii şi ritmului activităţii fizice. 
 

 

PRINCIPII DE NEDISCRIMINARE ŞI DE RESPECTARE A DEMNITĂŢII SALARIAŢILOR 

  

Art.128. (1) Școala Gimnazială nr. 167 respectă prevederile legale cu privire la nediscriminare şi la 

respectarea demnităţii umane şi aplică principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii săi. Astfel 

relaţiile de muncă din cadrul unităţii nu sunt condiţionate:  

a) de participarea la o activitate economică sau exercitarea liberă a unei profesii, de apartenenţă salariatului 

la o anumita rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială, de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, 

de vârsta sau de apartenenţa salariatului la o categorie defavorizată; 

b) la angajarea în muncă a unei persoane pe motiv că aceasta aparţine unei rase, naţionalităţi, etnii, religii, 

categorii sociale sau categorii defavorizate ori datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a 

acesteia; 

c) la ocuparea unui post, prin anunţ sau concurs organizat de unitate sau de reprezentantul acesteia, de 

apartenenţa la o rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau categorie defavorizată, de vârstă, de 

sexul sau orientarea sexuală, respectiv de convingerile candidaţilor;  

d) la acordarea prestaţiilor sociale de care beneficiază salariaţii, datorită apartenenţei angajaţilor la o rasă, 

naţionalitate, comunitate lingvistică, origine etnică, religie, categorie socială sau categorie defavorizată ori 

datorită vârstei, sexului, orientării sexuale sau convingerilor acestora. 

(2) Reglementările legale mai sus precizate nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului unităţii de a 

refuza angajarea unei persoane care nu corespunde cerinţelor şi standardelor uzuale în domeniul respectiv, 

atâta timp cât refuzul nu constituie un act de discriminare; 

(3) Școala Gimnazială nr. 167 va asigura confidențialitatea datelor privitoare la rasă, naţionalitatea, etnia, 

religia, sexul, orientarea sexuală sau a altor date cu caracter personal care privesc persoanele aflate în 

căutarea unui loc de muncă. 

 

Art.129 (1) Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare. 

(2) Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei legat de sarcină sau de concediul de maternitate 

contituie discriminare în sensul prezentului ROI. 

(3) Este interzis să se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de sarcină şi să semneze 

un angajament că nu va rămâne însărcinată sau că nu va naşte pe durata de valabilitate a contractului 

individual de muncă. 



 34 

(4) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) acele locuri de muncă interzise femeilor gravide 

şi/sau care alăptează, datorită naturii ori condiţiilor particulare de prestare a muncii. 
 

 

PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU 

PETIŢIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR 
 

Art.130. (1) Salariatul are dreptul de a se adresa conducerii unităţii, în scris, cu privire la orice aspect care 

rezultă din executarea contractului individual de muncă. 

(2) Petiţiile salariaţilor se depun la Secretariat, funcţionarul acesteia avand obligaţia de a înregistra 

documentul  prezentat de salariat, fără a avea dreptul de a interveni asupra conţinutului documentului sau de 

a refuza înregistrarea, şi de a-i comunica salariatului numărul şi data înregistrării. 

(3) Petiţiile care nu sunt inregistrate la Secretariat sau care nu conţin în cadrul lor datele de identificare ale 

petenţilor şi nu sunt semnate în original nu sunt considerate valide şi nu se iau în considerare, fiind clasate. 

 

Art.131 (1) Școala Gimnazială nr. 167 va comunica petentului răspunsul său, în scris, în termenul general 

prevăzut de legislaţia în vigoare. Fapta salariatului care se face vinovat de depăşirea termenului de răspuns 

dispus de conducerea unităţii este considerată abatere disciplinară cu toate consecinţele care decurg din 

prezentul ROI şi legislaţia aplicabilă. 

(2) Conducerea unităţii poate dispune declanşarea unei cercetări interne sau să solicite salariatului lămuriri 

suplimentare, fără ca aceasta să determine o amânare corespunzătoare a termenului de răspuns. 

  

Art.132. (1) Salariatul are dreptul de a se adresa instituţiilor abilitate ale statului, în scris, cu privire la 

aspecte care rezultă din executarea contractului individual de muncă sau la instituţiile indicate de unitate în 

răspunsul său la petiţie şi înlăuntrul termenului stabilit de contestaţie, care nu poate depăşi 30 de zile 

calendaristice. Unitatea nu este responsabilă de nerespectarea termenelor sau de necunoaşterea procedurilor 

legale de către salariat, aceasta determinând pierderea termenelor de sesizare ale instituţiilor abilitate ale 

statului indicate de unitate în răspunsul său. 

(2) Școala Gimnazială nr. 167 nu va proceda la sancţionarea salariatului care s-a adresat conducerii acesteia 

şi/sau instituţiilor abilitate ale statului, cu excepţia situaţiilor în care fapta acestuia este considerată abatere 

disciplinară - abuz de drept - cu toate consecinţele care decurg din prezentul ROI. 

 

Art.133. Petiţiile dovedite ca fondate atrag după ele protejarea instituţională – administrativă a autorilor lor 

de orice măsuri punitive, indiferent de persoana sau structura pe care conţinutul lor au vizat-o. 

 

Art.134. (1) Petiţiile dovedite ca nefondate, care prin conţinutul lor, afecteaza prestigiul unităţii sau al unui 

membru/ membrii ai comunităţii instituţionale sunt calificate ca abuz de drept. 

(2) Se consideră, de asemenea, abuz de drept depunerea repetată – de mai mult de două ori – de către una şi 

aceeaşi persoană, de petiţii dovedite ca nefondate. 

 

Art.135. Abuzul de drept este considerat în unitate abatere disciplinară şi se sancţionează cu desfacerea 

disciplinară a contractului de muncă. 
 

 

CRITERIILE SI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALĂ A 

SALARIAŢILOR 
 

Art.136. Evaluarea personalului angajat urmăreşte punerea în valoare a calificării salariaţilor, potenţarea 

performanţelor acestora, îndrumarea salariaţilor în depistarea propriilor puncte slabe, pe care să le 

îmbunătăţească, ceea ce va conduce la îmbunătăţirea activităţii unităţii. 
 

Art.137. (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor se întemeiază pe aprecierea în 

mod sistematic şi obiectiv a randamentului, a calităţii muncii, a comportamentului, a iniţiativei, a eficienţei şi 

creativităţii, pentru fiecare salariat, avându-se în vedere, în primul rând, obligaţiile din fişa postului, utilizând 

FIŞELE DE EVALUARE, cuprinse în Metodologiile specifice aprobate prin ordin de ministru . 

(2) Evaluarea periodică se face cu probitate, realism şi obiectivitate, astfel: 

 prin autoevaluare; 
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 evaluarea de către comisia metodică, pentru personalul didactic de predare, şi de şeful ierarhic 

superior, pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic; 

 evaluarea la nivelul consiliului de administraţie. 

(3) Evaluarea personalului didactic de predare şi a personalului didactic auxiliar se face, potrivit 

metodologiei elaborate şi aprobate prin ordin de ministru. 

(4) Activitatea profesională a personalului se apreciază ca urmare a evaluării performanţelor profesionale 

individuale prin acordarea unuia din următoarele calificative: „foarte bine”, „bine”, „satisfăcător” sau 

„nesatisfăcător” şi se consemnează în raportul de evaluare, conform OMECTS 6143/2011 

(5) Evaluarea personalului didactic/didactic auxiliar se face anual, în perioada 1 – 30 septembrie, pentru anul 

şcolar anterior. 

(6) Evaluarea personalului nedidactic se face anual, în perioada  01 – 31.01 (evaluare anuală pentru anul 

calendaristic precedent). 

(7) Evaluarea se poate realiza şi înainte de expirarea perioadelor prevăzute la alin. (5) si (6), atunci când 

intervin anumite situaţii ca: 

 perspectiva unei concedieri colective sau individuale, ca urmare a reorganizării activităţii, evaluarea 

având ca scop identificarea criteriilor de selecţie a salariaţilor aflaţi pe posturi similare; 

 contractul individual de muncă al persoanei evaluate încetează, se modifică sau se suspendă pentru o 

perioada de cel puţin 3 luni; 

 contractul individual de muncă al evaluatorului încetează, se modifică sau se suspendă pentru o 

perioada de cel puţin 3 luni; 

 când, în timpul anului calendaristic, persoana evaluată urmează a fi promovată în funcţie.  

(8) La evaluarea salariaţilor nu se vor lua în considerare perioadele în care: 

 contractul de muncă a fost suspendat, indiferent dacă suspendarea a intervenit de drept sau la 

iniţiativa uneia dintre părţi; 

 salariatul nu a putut desfăşura activitate din motive care ţin de angajator, chiar dacă acesta a fost 

prezent la muncă; 

 salariatul nu a putut desfăşura activitate din pricina unei greve, chiar dacă nu a  participat la aceasta; 

(9) Rezultatele evaluării profesionale pot fi utilizate în vederea: 

 stabilirii gradului de compatibilitate a persoanei evaluate cu cerinţele cuprinse în fişa postului; 

 stabilirii obiectivelor profesionale individuale pentru perioada de evaluare următoare; 

 fundamentării activităţii de promovare; 

 fundamentării activităţii de recompensare; 

 identificării nevoilor de formare profesională continuă; 

 validării programelor de recrutare, selecţie, încadrare, formare profesională continuă; 

 înlesnirii dialogului dintre persoana ierarhic superioară şi subordonat în vederea creşterii 

performanţei profesionale; 

 selecţiei salariaţilor prealabil operării unei concedieri individuale sau colective; 

 selecţiei salariaţilor corespunzători profesional. 
 

Art.138. În procesul evaluării atât angajatorul, cât şi angajatul au obligaţii, după cum urmează: 

(1) Salariatul are, în principal, următoarele obligaţii: 

 să se prezinte la data şi ora stabilită în vederea evaluării de către consiliul de administraţie; 

 să coopereze cu comisia metodică, respectiv, şeful ierarhic superior sau directorul unităţii, în vederea 

bunei desfăşurări a procedurii de evaluare; 

 să ia notă de rezultatele evaluării şi să depună toate eforturile în vederea îmbunătăţirii rezultatelor 

acesteia. 

(2) Angajatorul are, în principal, urmatoarele obligaţii: 

a) să informeze salariaţii încă de la angajare, cu privire la criteriile de evaluare pe care le utilizează la 

nivelul unităţii; 

b) să realizeze evaluarea salariaţilor cu obiectivitate; 

c) să nu folosească criterii cu caracter discriminatoriu sau să nu utilizeze criteriile de evaluare într-o 

modalitate discriminatorie; 

d) să comunice salariatului, în scris, rezultatele evaluării în termen de 5 zile de la data stabilirii 

calificativului în cadrul consiliului de administraţie ; 

e) să depună toate eforturile în vederea îmbunătăţirii rezultatelor evaluării salariaţilor, inclusiv prin 

formarea profesională a acestora; 

f) să sancţioneze manifestările de subiectivism, nepotism sau inechitate; 
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g) să sancţioneze disciplinar salariaţii responsabili cu evaluarea, care se fac vinovaţi de aplicarea 

incorectă a criteriilor acesteia. 

Art.139. La evaluarea periodică a personalului angajat se vor utiliza următoarele domenii/criterii, în funcţie 

de categoriile profesionale, astfel: 

I Criteriile de evaluare pentru personalul didactic de predare  

 Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum şi 

adaptarea acesteia la particularităţile grupei/clasei. 

 Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii. 

 Folosirea TIC în activitatea de proiectare 

 Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi interesele 

educabililor, planul managerial al unităţii. 

 Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea 

competenţelor specifice 

 Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării 

activităţilor didactice inclusiv TIC 

 Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate. 

 Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare, participarea la acţiuni de voluntariat. 

 Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării competenţei 

de ,,a învăţa să înveţi‘’ 

 Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare; 

 Aplicarea testelor predictive, interpretarea şi comunicarea rezultatelor 

 Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare 

unică. 

 Promovarea autoevaluării şi interevaluării 

 Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali 

 Coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării rezulatelor învăţării 

 Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfăşurarea activităţilor 

în conformitate cu particularităţile clasei de elevi. 

 Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiei conflictuale. 

 Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor. 

 Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică 

 Valorificarea competenţelor ştiinţifice, didactice şi metodice dobândite prin participarea la 

programele de formare continua/perfecţionare 

 Implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabil. 

 Realizarea/Actualizarea portofoliului profesional şi dosarului personal 

 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii cu elevii, 

personalul şcolii, echipa managerială şi cu beneficiarii din cadrul comunităţii –familiile elevilor 

 Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament), respectarea şi 

promovarea deontologiei profesionale 

 Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale. 

 Promovarea ofertei educaţionale 

 Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participare şi rezultatele elevilor la olimpiade, 

concursuri, competiţii, activităţi extracurriculare şi extraşcolare 

 Realizarea/pariciparea la programe/activităţi de Prevenire şi combatere a violenţei şi 

comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate 

 Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitatea muncii, de PSI şi ISU pentru toate 

tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ precum şi a sarcinilor suplimentare 

 Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii  în nivelul organizaţiei 

 

II Domenii de evaluare pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic  

1) Pentru secretar, administrator de patrimoniu, administrator financiar, bibliotecar, ajutor analist 

programator:  

 Proiectarea activităţii 

 Realizarea activităţilor didactice 

 Comunicare şi relaţionare 

 Managementul carierei şi al dezvoltării personale 
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 Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii şcolii 

 Conduita profesională 

 

2) Pentru îngrijitoare, personal de întreţinere (muncitor calificat etc), paznic. 

 Prezenţă şi punctualitate (se ia în considerare timpul în care angajatul lipseşte de la serviciu); 

 Urmărirea sarcinilor de serviciu până la finalizare; 

 Preocuparea de îmbunătăţire a rezultatelor;  

 Contribuţia la succesul echipei; 

 Urmează instrucţiunile date de superiori; 

 Iniţiativă şi flexibilitate; 

 Atitudinea colegială (lipsa conflictelor, incidentelor cu colegii/ superiorii şi atitudinilor de 

dezorganizare); 

 Purtarea echipamentului personalizat; 

 Lipsă sancţiuni. 

 

Art.140. (1) In baza criteriilor mentionate la art. 139, se procedează după cum urmează: 

a) salariatul îşi face autoevaluarea prin autoacordarea de puncte pentru fiecare criteriu/indicator de 

performanţă prevăzut în fişa individuală de evaluare a salariatului. Salariatul va şi semna în această etapă fişa 

de evaluare. 

b) comisia metodică/ şeful ierarhic superior/ directorul, având în vedere activitatea prestată şi punctajul 

autoacordat, acordă puncte pentru fiecare criteriu/indicator de performanţă  prevăzut în fişa individuală de 

evaluare a salariatului. In cazul în care comisia metodică/ şeful ierarhic superior/ directorul acordă un alt 

punctaj decât cel autoacordat de către salariat, va menţiona motivele pentru diminuarea sau creşterea 

punctajului pentru fiecare criteriu/indicator de performanţă sau item în parte într-un proces-verbal/fişa de 

menţiuni a şefului ierarhic superior/ directorului; 

c) consiliul de administraţie, în prezenţa salariatului evaluat, stabileşte punctajul final şi, pe cale de 

consecinţă, calificativul. 

(2) Punctajul final al evaluării îl reprezintă suma punctelor acordate pentru fiecare criteriu, din care se scad 

penalizările, acolo unde este cazul. 

(3) Calificativul se stabileşte pe baza punctajului final, după cum urmează: 

 între 100 – 85 = Foarte Bine (FB) 

 între 84,99 – 71 = Bine (B); 

 între 70,99 – 61 = Satisfacator (S); 

 sub 60,99 = Nesatisfacator (NS).  

 

Art.141. Fişa de evaluare finală, semnată de salariat, şeful comisiei metodice/ şeful ierarhic superior/ 

directorul, respectiv punctajul final şi calificativul corespunzător acestuia, se aduce la cunoştinţă salariatului 

în termenul prevazut la art. 137 (2) lit.d). 

 

Art. 142. (1) Salariatul poate contesta calificativul acordat. Contestaţia se adresează directorului unităţii de 

învăţământ, în termen de 2 zile de la expirarea termenului final de acordare şi comunicare a calificativului. 

(2) Comisia de contestaţii,  formată  din 3-5 membri, alţii decât persoanele care au participat la evaluare în 

prima etapă, şi constituită prin decizie a directorului, soluţioneaza contestaţia, în termen de 3 zile lucrătoare, 

pe baza fişei de evaluare şi a procesului-verbal/fişei de menţiuni, precum şi a altor înscrisuri concludente. 

(3) Rezultatul contestaţiei se comunică salariatului, în scris, în termen de 5 zile. 

(4) Dreptul salariatului de a se adresa instanţelor judecătoreşti este garantat. 

 

Art.143. În cazul în care salariatul dobândeşte calificativul anual „nesatisfăcător”, se consideră că acesta nu 

corespunde cerinţelor postului şi se procedează potrivit legislaţiei muncii aplicabile în materie. In egală 

măsură, se consideră că salariatul nu corespunde cerinţelor postului în măsura în care acesta dobândeşte 

calificativul „satisfacator” la două evaluări consecutive. 
 

CAPITOLUL  VIII 

ELEVII 
 

Secţiunea 1 

Dobândirea calităţii de elev 
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Art.144. Orice persoană, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, care este 

înscrisă în unitatea de învăţământ şi participă la activităţile organizate de aceasta, are calitatea de elev. 
 

Art.145. (1) În învăţământul primar (clasele Pregătitoare și I-IV) şi în ciclul gimnazial al învăţământului 

secundar inferior (clasele a V-a – a VIII-a), calitatea de elev se dobândeşte în urma solicitării scrise adresate 

de părinţi sau tutori legali către unitatea de învăţământ de stat sau particular. Părintele sau tutorele legal are 

dreptul de a alege forma de învăţământ şi felul educaţiei copilului minor. 

(2) Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor de studiu, dacă nu există prevederi 

specifice de admitere în anul respectiv.  

(3) Elevii repetenţi, retraşi, din învăţământul de zi, se pot reînmatricula, la cerere, la acelaşi nivel, 

ciclu de învăţământ şi, după caz, la învăţământul de zi, în următorii doi ani consecutivi, redobândind calitatea 

de elev. Înscrierea acestora la alte forme de învăţământ, se poate face şi după mai mult de doi ani.  
 

Secţiunea a 2-a 

Exercitarea calităţii de elev 
 

Art.146. (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile 

existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ. 

(2) Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către învăţător/profesor, care  

consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă. 

Art.147. (1) Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor contagioase din familie sau altor cazuri de forţă 

majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate. 

(2) Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte: 

a) adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie şi avizată de medicul 

şcolar (dacă există); 

b) adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost internat 

în spital, avizat(ă) de medicul şcolar (dacă există); 

c) cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată directorului unităţii de învăţământ şi 

aprobată de acesta, în urma consultării cu dirigintele/învăţătorul clasei. 

(3) Motivarea absenţelor se face de către învăţător sau diriginte, în ziua prezentării actelor 

justificative. 

(4) În cazul elevilor minori, părintele/tutorele legal are obligaţia de a prezenta, personal, dirigintelui 

actele justificative pentru absenţele copilului lor. 

(5) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maxim 7 zile de 

la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către învăţător/diriginte pe tot parcursul anului şcolar. 

Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului, care are în evidenţă fişele 

medicale/carnetele de sănătate ale elevilor. 

Nerespectarea termenului prevăzut la alin. 5 din prezentul articol atrage, de regulă, declararea 

absenţelor ca nemotivate. 

(8) La cererea scrisă a cluburilor sportive, directorul poate aproba motivarea absenţelor elevilor care 

participă la cantonamente şi la competiţii de nivel local, naţional şi internaţional, cu condiţia recuperării 

materiei, în vederea încheierii situaţiei şcolare. 

Art.148. Elevii din Şcoala Gimnazială Nr. 167 cu handicap fizic, nedeplasabili, cu boli cronice grave, pot fi 

scutiţi parţial sau total de frecvenţă, beneficiind de îndrumarea unităţii de învăţământ. Scutirea se acordă, la 

cerere, de director, pe baza actelor medicale doveditoare şi a recomandării exprese a compartimentului de 

igienă şcolară din cadrul direcţiei de sănătate publică a municipiului Bucureşti. 

 

 

Secţiunea a 3-a 

Drepturile elevilor 

 

Art.149. (1) Elevii din Şcoala Gimnazială Nr. 167 se bucură de toate drepturile constituţionale. Elevii din 

învăţământul de stat se bucură de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de elev. 

(2) Nici o activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea 

elevilor. 

(3) Elevul sau, după caz, reprezentantul său legal, are dreptul de a contesta modalităţile şi rezultatele 

evaluării. Contestaţia se adresează cadrului didactic respectiv, care are obligaţia de a motiva/justifica 

modalitatea de evaluare şi rezultatele acesteia. În situaţia în care argumentele nu sunt considerate 
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satisfăcătoare, elevul/reprezentantul său legal se pot adresa directorului unităţii şcolare, care, pentru 

soluţionarea contestaţiei, va desemna profesori de specialitate, care nu predau la clasa respectivă. 

 

Art.150. (1) Elevii din învăţământul de stat beneficiază de învăţământ gratuit. 

(2) Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material şi financiar pentru studii, 

acordate de bănci, în condiţiile legii. Statul îi sprijină material, cu precădere pe elevii care obţin performanţe, 

rezultate foarte bune la învăţătură sau la activităţi artistice şi sportive, precum şi pe cei cu situaţie materială 

precară. 

(3) Elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţilor de învăţământ de 

stat. 

 

Art.151. (1) Conducerea Şcolii Gimnaziale Nr. 167 este obligată să pună, gratuit, la dispoziţia elevilor, baza 

materială şi baza sportivă pentru pregătirea organizată a acestora. 

(2) Copiii personalului didactic de predare beneficiază de gratuitate la cazare în cămine şi internate. 

 

Art.152. În timpul şcolarizării, elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi medicală gratuită. De 

asemenea, ei au dreptul la bilete cu preţuri reduse, la spectacole, muzee, manifestări cultural-sportive şi la 

transportul în comun, pe baza carnetului de elev, vizat la zi. 

 

Art.153. Elevii şcolii au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense, pentru rezultate 

deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru atitudine civică exemplară. 

 

Art.154. Elevii din învăţământul obligatoriu primesc gratuit manuale şcolare.  

 

Art.155. Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, 

precum şi la cele care se desfăşoară în palatele şi în cluburile elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în 

taberele şi în unităţile conexe inspectoratelor şcolare, în cluburile şi în asociaţiile sportive, cu respectarea 

prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora. 

 

Art.156. (1) Elevilor din şcoală le este garantată, conform legii, libertatea de asociere în cercuri şi în asociaţii 

ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se  organizează şi funcţionează pe baza unui statut 

propriu, aprobat de directorul unităţii de învăţământ. 

(2) Exercitarea dreptului la reuniune, conform art.15 alin. (2) din Convenţia cu privire la drepturile 

copilului, 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. 

(3) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi susţinute în şcoală, la 

cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea directorului. Aprobarea pentru desfăşurarea acestor acţiuni 

va fi condiţionată de acordarea de garanţii scrise, oficiale privind asigurarea, de către organizatori, a 

securităţii persoanelor şi a bunurilor. 

(4) În cazul în care conţinutul activităţilor care se desfăşoară în şcoală contravine principiilor 

susmenţionate, directorul unităţii de învăţământ poate suspenda sau interzice desfăşurarea acestor activităţi. 

 

Art.157. (1) În Şcoala Gimnazială Nr. 167, conform legii, libertatea elevilor de a redacta şi difuza reviste/ 

publicaţii şcolare proprii, este garantată. 

(2) În cazul în care aceste reviste/ publicaţii conţin elemente care afectează siguranţa naţională, 

ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau prevederile prezentului ROI 

şi ale ROFUIP al unităţii de învăţământ, directorul va suspenda editarea şi difuzarea acestora. 

 

Art.158. Elevii din Şcoala Gimnazială Nr. 167, cu aptitudini şi performanţe şcolare excepţionale, pot 

promova 2 ani într-un an şcolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

Ştiinţifice. 

 

Secţiunea a 4-a 

Îndatoririle elevilor 

 

Art.159. Elevii din Şcoala Gimnazială Nr. 167 au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare 

disciplină de studiu şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare. 
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Art.160. (1) Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ, 

cât şi în afara ei. Uniforma şcolii este obligatorie pentru clasele Pregătitoare și I – VIII. 

(2) Elevii trebuie să cunoască şi să respecte: 

a) legile statului; 

b) ROI, ROFUIP; 

c) regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii; 

d) normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor; 

e) normele de protecţie civilă; 

f) normele de protecţie a mediului. 

g) respectarea de către elevi a normelor de securitate impuse de existenţa şantierului în cadrul şcolii 

şi în curtea şcolii 
Vezi ANEXA 1 – Art. 3. Utilizarea computerului / internetului; Art. 5 Prevederi legate de ținuta vestimentară. 

 

Art.161. Este interzis elevilor: 

- să părăsească clasa sau incinta şcolii fără bilet de voie de la diriginte sau profesorul de la ora de curs la care 

se găsesc; 

- nu au voie să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, sau alte 
substanţe sau combinaţii de substanţe interzise, băuturi alcoolice, ţigări, brichete şi să participe la jocuri de 
noroc; 

- nu au voie să distrugă bunurile din patrimoniul şcolii (în cazul distrugerii oricărui obiect de inventar, elevul 
va aduce obiectul distrus în dublu exemplar, în termen de 2 săptămâni); 
- nu au voie să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.; 

- nu au voie să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de 
personalul unităţii de învăţământ; 

- nu au voie să fumeze în incinta sau în împrejurimile şcolii;  

- nu au voie să realizeze instalaţii electrice improvizate sau să încerce să repare instalaţii electrice stricate; 

- nu au voie să se caţăre sau să se deplaseze în locuri periculoase;  

- nu au voie să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ; 

- nu au voie ca printr-o activitate sau acţiune personală sau colectivă să pună în primejdie integritatea fizică a 

nici unei persoane; 

- nu au voie să alerge sau să se împingă în incinta şcolii, să se aplece pe geamuri sau să se dea pe balustrada 

scărilor; 

- nu au voie să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare; 

- este interzis machiajul, părul vopsit, unghiile lungi și pictate, purtarea bijuteriilor de valoare, piercinguri, 

tatuaje, etc. 

- nu au voie să jignească personalul şcolii, atât pe cel didactic cât şi pe cel nedidactic;  

- nu au voie să introducă în şcoală materiale cu caracter obscen sau de propagandă politică sau religioasă; 

- nu au voie să utilizeze și să introducă în incinta școlii aparate electronice (telefon mobil, cameră video, 

aparat foto, reportofon, radio-casetofon, căști etc.), nerespectarea acestor măsuri atrage după sine confiscarea 

acestora; 

- nu au voie să utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor (în 

cazul în care elevul este prins de către cadrul didactic folosind telefonul mobil în timpul orelor de curs, 

profesorul are dreptul să îl rețină și întocmește un proces verbal de confiscare, apoi îl predă conducerii școlii, 

iar părintele va ridica telefonul la sfârșitul semestrului); 

- școala nu este răspunzătoare de pierderea sau dispariția obiectelor de valoare (telefoane mobile, bijuterii, 

etc.), pe parcursul întregii zile; 

- nu au voie să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de 

învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor; 
- nu au voie să introducă în şcoală persoane străine;  
- nu au voie să să introducă, în perimetrul unităţii de învăţământ, orice tipuri de arme sau alte instrumente, 

precum  muniţie, petarde, pocnitori etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a 

colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ; 

- nu au voie să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul 

unităţii de învăţământ; 

- se interzice introducerea în incinta şcolii a spray-urilor paralizante şi lacrimogene, a armelor de orice 

natură, a obiectelor ascuţite sau contondente.  
Vezi ANEXA 1 – Art. 10 Lipsa de la ore, absențele și întârziatul la ore; Art. 6 Intimități indizerabil. 
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Art.162. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor/învăţătorilor 

pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare în legătură cu situaţia şcolară. 

 

Art.163. Elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 167 trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să 

le restituie în stare bună,  la sfârşitul anului şcolar. 

 

Secţiunea a 5-a 

Recompensarea elevilor 

 

Art.164. Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin 

comportare exemplară pot primi următoarele recompense: 

a) evidenţiere în faţa colegilor clasei; 

b) evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului profesoral; 

c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite pentru care 

elevul este evidenţiat; 

d) premii, diplome; 

f) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din  ţară şi din 

străinătate; 

g) premiul de onoare al şcolii, pentru elevii claselor a VIII-a cu media generală 10. 

 

Art.165.(1) Acordarea premiilor elevilor la sfârşitul anului şcolar se face la nivelul unităţii de învăţământ, la 

propunerea dirigintelui, a consiliului clasei, a directorului şcolii. 

(2) Se pot acorda premii elevilor care: 

a) au obţinut primele trei medii generale pe clasă, dar nu mai mici de 9.00; pentru următoarele trei 

medii se pot acorda menţiuni; 

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

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

desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional; 

d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică; 

e) au avut, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar. 

 

Art.166. Unitatea de învăţământ şi alţi factori pot stimula activităţile de performanţă ale elevilor la nivel 

local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din partea consiliului reprezentativ al 

părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale etc. 

 

Secţiunea a 6-a 

Sancţiunile aplicate elevilor 

 

Art.167.(1) Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv 

regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora. 

(2) Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele : 

a) observaţia individuală; 

b) mustrare în faţa clasei şi/ sau în faţa consiliului clasei/ consiliului profesoral; 

c) mustrare scrisă; 

d) retragerea temporară sau definitivă a bursei; 

e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile; 

f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală; 

g) mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul conducerii unităţii primitoare; 

(3) Toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinţilor/reprezentantului legal. 
Vezi ANEXA 1 – Art. 2 Măsuri disciplinare. 

 

Art.168. (1) Observaţia individuală constă în dojenirea elevului. 

(2) Sancţiunea se aplică de diriginte/învăţător sau director. 

(3) Sancţiunea nu atrage şi alte măsuri disciplinare. 
 

Art.169. (1) Mustrarea în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/consiliului profesoral constă în dojenirea 

elevului şi sfătuirea acestuia să se poarte în aşa fel încât să dea dovadă de îndreptare, atrăgându-i-se totodată 

atenţia că, dacă nu îşi schimbă comportamentul, i se va aplica o sancţiune mai severă. 

(2) Sancţiunea se aplică de către diriginte/ învăţător sau director. 
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(3) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare. 

 

Art.170. (1) Mustrarea scrisă constă în dojenirea elevului, în scris, la propunerea consiliului clasei sau a 

directorului, de către diriginte/învăţător şi director şi înmânarea documentului părinţilor/tutorilor legali, 

personal, sub semnătură. 

(2) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului. 

(3) Sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei prezentat consiliului profesoral  

la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar. 

(4) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.  

 

Art.171. (1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de director, la propunerea consiliului 

clasei sau a consiliului profesoral. 

(2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare. 
 

Art.172. (1) Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile constă în înlocuirea activităţii obişnuite a 

elevului, pentru perioada aplicării sancţiunii, cu un alt tip de activitate, desfăşurată, de regulă, în cadrul 

unităţii de învăţământ, în conformitate cu prevederile regulamentului intern şi stabilită, de către director, la 

propunerea consiliului clasei.  
Vezi ANEXA 1 – Art. 2 Măsuri disciplinare – 2.2. Exmatricularea și eliminarea 

(2) Dacă elevul refuză să participe la aceste activităţi,  absenţele sunt considerate nemotivate şi se 

consemnează în catalogul clasei. 

(3) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei, precizându-se numărul şi data documentului, în 

raportul consiliului clasei la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar. 

(4) Această sancţiune nu se aplică elevilor din clasele Pregătitoare și I-IV. 

(5) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare. 

 

Art.173. (1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă se aplică prin înmânarea, în scris, a sancţiunii, de către 

diriginte/învăţător şi director părintelui/tutorelui legal. 

(2) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor, în catalogul clasei şi în registrul 

matricol. 

(3) Sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei, la sfârşitul semestrului sau al anului 

şcolar. 

(4) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare. 

 

Art.174.(1) Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolele 168-171 dă dovadă de un 

comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală până la încheierea 

semestrului/anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, se poate anula. 

(2) Anularea este decisă de cel care a aplicat sancţiunea. 

 

Art.175. Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate, pe semestru, 

din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină, va 

fi scăzută nota la purtare cu câte un punct. 

 

Art.176. (1) Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii de învăţământ plătesc toate lucrările necesare 

reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate. 

(2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind 

întregii clase. 

(3) În cazul distrugerii/ deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc 

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

deteriorat, iar în caz de imposibilitate, achită contravaloarea acestuia. 

(4) Pentru faptele prevăzute la alin. (1) şi (3), elevii pot fi sancţionaţi, în conformitate cu dispoziţiile 

art. 168-173 și ANEXA 1 Art. 2.1.2. și 2.1.3., din prezentul regulament.  
Vezi ANEXA 1 –Art. 7 Daune  

 

Art.177. (1) Contestaţiile împotriva sancţiunilor prevăzute la art. 167-172 se adresează, în scris, consiliului 

de administraţie al unităţii de învăţământ, în termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii. 

(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul 

unităţii de învăţământ. 

(3) Hotărârea consiliului de administraţie este definitivă. 
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Secţiunea a 7-a 

Transferul elevilor 
 

Art.178. Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în 

conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului intern al unităţii de învăţământ de 

la şi la care se face transferul. Aprobările pentru transfer se dau de către consiliile de administraţie ale celor 

două unităţi de învăţământ. 
 

Art.178. În învăţământul primar (clasele Pregătitoare și I-IV) şi în ciclul gimnazial al învăţământului 

secundar inferior (clasele a V-a – a VIII-a), elevii se pot transfera, după cum urmează: 

a) în aceeaşi unitate de învăţământ, de la o clasă la alta, în limita efectivelor de 25 de elevi la clasă 

pentru ciclul primar, respectiv de 30 de elevi la clasă pentru ciclul gimnazial; 

b) de la o unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor de 25 de elevi la clasă pentru ciclul 

primar, respectiv 30 de elevi la clasă pentru ciclul gimnazial  
 

Art.179. Gemenii se pot transfera în clasa celui cu media mai mare, sau invers, la cererea acestora. 
 

Art.180. Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional, în următoarele 

situaţii: 

a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate; 

b) la recomandarea de transfer, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de Direcţia de 

Sănătate Publică; 

c) la/ de la învăţământul de artă sau sportiv; 
 

Art.181. După aprobarea transferului, şcoala primitoare este obligată să solicite situaţia şcolară a elevului în 

termen de 5 zile. Şcoala de la care se transferă elevul este obligată să trimită, la şcoala primitoare, situaţia 

şcolară a celui transferat, în termen de 10 zile. Elevul nu este înscris în catalog până la primirea situaţiei 

şcolare de către şcoala la care s-a transferat. 
 

Secţiunea a 8-a 

Încetarea calităţii de elev 

Art.182. Calitatea de elev încetează în următoarele situaţii: 

a) la absolvirea studiilor învăţământului obligatoriu, liceal, postliceal sau profesional; 

b) în cazul abandonului şcolar; 

c) la cererea scrisă a părintelui/ tutorelui legal, caz în care elevii se consideră retraşi. 

 

Art.183. Fiecare comisie instituită la nivelul şcolii, prin responsabilul de comisie, trebuie să prezinte spre 

aprobare Consiliului de Administrţie al Şcolii, până la data de 02.12.2015, procedura operaţională ce trebuie 

implementată astfel încât comisia respectivă să îşi poată duce la îndeplinire toate sarcinile. Procedurile vor 

cuprinde minim următoarele, dacă legea publică nu prevede altfel: elaborarea documentelor specifice în 

concordanţă cu legislaţia în vigoare şi normele interne ale unităţii şcolare, traseul documentelor (emitent – 

receptor – arhivare) şi mecanisme de control. 

 

Art.184. Articolul 183 nu se aplică acolo unde şcoala are încheiate contracte cu terţi. Totuşi, responsabilul 

de comisie este obligat să monitorizeze realizarea şi implementarea acestor proceduri. 

 

Art.185. Pentru serviciul secretariat, administraţie de patrimoniu, administraţie financiară, bibliotecă şi 

serviciul informatizare, responsabili cu elaborarea procedurilor sunt: secretarul, administratorul de 

patrimoniu, administratorul financiar, bibliotecarul şi ajutorul analist programator. 

 

 

CAPITOLUL IX 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL DE REALIZARE A SIGURANŢEI CIVICE ÎN ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ NR. 167 (SI ANEXA LA REGULAMENT) 

Art.186. Se va întocmi şi respecta Programul operaţional de realizare a siguranţei civice în Şcoala 

Gimnazială Nr. 167. 

Art.187. Se va prelucra în Consiliul profesoral şi la orele de dirigienţie Ordonanţa de Urgenţă Nr. 141 / 25 

oct. 2001 şi Legea Nr. 398 / 14 iunie 2002 cu privire la repercursiunile atrase de nerespectarea prevederilor 

acestora. 
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Menţionăm că:  

- Constituie acte de terorism şi se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 20 de ani şi interzicerea unor 

drepturi faptele de a introduce s-au răspândi în atmosferă, pe sol, în subsol sau în apă produse, substanţe, 

materiale, micoorganisme sau toxine de natură să pună în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor, ori 

mediul înconjurător, precum şi ameninţările cu bombe sau cu alte materii explozive, dacă acestea au ca scop 

tulburarea gravă a ordinii publice prin intimidare, prin teroare sau prin crearea unei stări de panică. 

 Constituie contravenţie şi se sancţionează conform legii şi apelarea abuzivă sau alertarea falsă a 

dispeceratului pentru apeluri de urgenţă (112), amenda fiind de la 100-500 lei. 

În acest sens, în şcoală s-a elaborat un program cu următoarele măsuri: 

- Participarea şcolii la programe derulate în colaborare cu ONG-uri privind non-violenţa; 

- Organizarea de întâlniri cu profesorul psiho-pedagog în cadrul orelor de dirigenţie şi întâlniri 

individuale psiholog-elev, având ca scop conştientizarea riscurilor asociate comportamentelor 

agresive; 

- Organizarea de ore de dirigenţie cu tematica – „Violenţa în şcoli”; 

- Prezentarea Buletinului informativ privind delincvenţa juvenilă la orele de dirigenţie şi educaţie 

civică; 

- Organizarea de întâlniri cu agentul de proximitate la orele de dirigenţie pentru dezbateri privind 

violenţa în şcoală şi consecinţele acesteia; 

- Intensificarea activităţii agentului de pază, a profesorului de serviciu şi a personalului nedidactic 

pentru supravegherea elevilor în timpul pauzelor; 

- Informarea urgentă a Secţiei 21 Poliţie sau a Inspectoratului General de Poliţie în cazul sesizării unor 

incidente violente din unitatea şcolară; 

- Sancţionarea conform ROI a faptelor violente săvârşite de elevi în timpul cursurilor; 

- Însoţirea elevilor de către învăţător / agentul de pază după terminarea orelor până la ieşirea din curtea 

şcolii; 

- Interzicerea staţionării persoanelor străine în curtea şcolii; 

- Accesul părinților și a persoanelor străine va fi permis conform programului afișat la intrarea în 

școală şi numai în timpul pauzei dintre orele de curs, doar prin locurile stabilite, numai după 

înregistrarea datelor personale în registrul de evidență și precizarea scopului prezenței în școală. 

Părinții / reprezentanții legali ai elevilor și vizitatorii vor fi conduși, în incinta școlii, în mod 

obligatoriu de personalul de pază sau de profesorul de serviciu; 

- Accesul în şcoală va fi permis elevilor numaai pe baza carnetului de elev și a semnelor distinctive; 

- Colaborarea cu cabinetele de stomatologie şi psihopedagogie pentru a cunoaşte graficul programării 

elevilor la aceste cabinete; 

- Elevii vor purta ţinuta implementată de şcoală (uniformă); 

- Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor/învăţătorilor pentru 

consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare în legătură cu situaţia şcolară. 

- Elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 167 trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să 

le restituie în stare bună, la sfârşitul anului şcolar. 
Vezi și Anexa la regulament privind Programul operaţional de realizare a siguranţei civice 

Vezi  ANEXA 1 –Art. 11 Libertatea de exprimare a opiniei  

 

MĂSURI SPECIFICE DE DESCURAJARE A ELEVILOR ÎN CEEA CE PRIVEȘTE 

INTRODUCEREA ARMELOR ALBE SAU ALTOR OBIECTE PERICULOASE 

 

- instalarea sistemului de supraveghere video pentru creşterea siguranţei; 

- accesul în școală se va face numai pe baza carnetului de elev și a semnelor distinctive; 

- supravegherea de către profesorii de serviciu în timpul pauzelor, a holurilor, scărilor, toaletelor, cât 

și în curtea școlii, în special a elevilor problemă; 

- susținerea unor lecții la orele de dirigenție având teme privitoare la violență și consecințele acesteia; 

- comunicarea permanentă cu părinții tutoror elevilor, mai ales a celor cu probleme de comportament; 

- scăderea notei la purtare în consiliul profesoral; 

- colaborarea cu Poliția de Proximitate și sprijinul oferit acesteia pentru prevenirea și combaterea 

actelor de violență. 

Art.188. În clădirea Şcolii Gimnaziale Nr. 167, fumatul este interzis, conform legii.  

Art.189. Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării evaluărilor 

naţionale. 
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DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

 

Art. 189. (1) Prezentul regulament se completează cu: 

(1) prevederile Legii nr. 53/2003 actualizată (Codul muncii) privind drepturile şi obligaţiile salariaţilor; 

(2) orice altă normă juridică în vigoare la data adoptării sale privitoare la securitatea în muncă, norme 

PSI şi educaţie; 

(3) proceduri, dispoziţii, regulamente ulterioare, după caz, care vor face parte integrantă din acesta. 

Art. 190. Abrogarea sau declararea nulităţii unei prevederi din prezentul regulament nu duce la nulitatea 

întregului act, ci doar la suspendarea respectivei prevederi. 

Art. 191. (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data adoptării sale de către Consiliul Profesoral şi 

Consiliul de Administraţie.  

Art. 192. Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa angajaţilor în maxim 30 de zile calendaristice de la 

data intrării sale în vigoare, moment din care devine opozabil. 

Art. 193. Departamentul Resurse Umane (Secretariat) din cadrul unităţii va difuza prezentul ROI tuturor 

compartimentelor, care au obligaţia de a-l aduce la cunoştinţă salariaţilor şi beneficiarilor primari şi 

secundari, sub semnatură. 

 

ANEXA 1 

SIGURANȚA ȘCOLARĂ ȘI CLIMATUL ȘCOLAR OPTIM ÎN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 167 

CONFORM ADRESEI ISMB NR. 21264/06.09.2013 

 

Articolul 1: Reguli şcolare  

 1.1 Reguli şcolare generale  

 1.1.1 Atât personalul şcolii, cât şi elevii şi părinţii acestora vor contribui la asigurarea unui climat 

şcolar de ordine, de confort şi siguranţă; 

1.1.2 Clădirea şcolii va fi menţinută în condiţii de curăţenie pentru menţinerea sănătăţii elevilor; 

1.1.3 Comportamentul elevilor va fi întotdeauna corect, atât în relaţiile cu ceilalţi elevi, personalul 

şcolii şi restul cetăţenilor. În cadrul tuturor activităţilor legate de şcoală, aici fiind incluse şi deplasarea 

zilnică spre şi dinspre şcoală, se aşteaptă din partea elevilor un comportament corespunzător, conştientizând 

faptul că acest comportament este legat de numele şcolii.  

1.1.4 Elevii se vor asigura că nu vor crea disconfort pentru locuitorii din zona şcolii, nici în pauzele 

dintre ore şi nici după încheierea orelor de curs.  

1.1.5 Deţinerea, păstrarea si/sau utilizare  instrumentelor prin care o altă persoană poate fi vătămată, 

alcool, droguri și/sau brichete este interzisă în şcoală.  

1.1.6 Insultarea şi/sau hărţuirea persoanelor este interzisă în şcoală.  

1.1.7 Fumatul este interzis în incinta şcolii.  

1.1.8 În interiorul şcolii este interzisă utilizarea mijloacelor sonore (de exemplu walkman, telefon)  

1.1.9 Elevii trebuie să respecte ţinuta vestimentară propusă/acceptată de şcoală.  

1.1.10 Elevii trebuie să cunoască şi să respecte regulile şi consecinţele acestora în privinţa absenţelor, 

întârzierilor şi exmatriculărilor.  

1.1.11 Elevii poartă răspunderea pentru bunurile lor pe parcursul întregii zile şcolare.  

1.1.12 Limbajul utilizat în incinta şcolii va fi politicos, nu jignitor. 

 

1.2 Autoritatea conducerii şcolii  

Conducerea şcolii este autorizata în orice moment să  controleze respectarea prevederilor referitoare la 

interdicţii (controalele se vor realiza de cel puţin 2 persoane numite de către conducerea şcolii si, dacă este 

posibil, se vor realiza în prezenta elevului în cauza). 

Aceasta poate: 

1.2.1 Solicita elevilor să își golească gențile şi hainele iar atunci când exista suspiciuni întemeiate 

poate recurge la percheziţie.  

1.2.2 Controlează obiectele aduse de elevi pentru a constata dacă exista obiecte interzise 

1.2.3 Să controleze obiectele aduse de elevi pentru a constata dacă există obiecte interzise, pe baze 

non-selective, iar acolo unde există să controleze dulăpioarele puse la dispoziţia elevilor în ceea ce priveşte 

prezența obiectelor interzise. 

 

În plus, conducerea şcolii mai are şi autoritatea:  
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1.2.4 Să  decidă asupra masurilor disciplinare care trebuie luate împotriva elevului în cauza  

1.2.5 Să ia măsurile corespunzătoare şi decizia finală în cazul calamitaţilor/incidentelor pentru care nu 

există prevederi în regulamentul şcolar. 

 

1.3 Măsuri  

1.31 Dacă siguranţa personalului ori a elevilor devine o problema, conducerea scoli va transmite 

aceasta informaţie poliţiei, părinţilor /tutorilor şi inspectoratului.  

1.3.2 Şcoala va întocmi periodic rapoarte către poliţie referitoare la faptele sancţionabile şi va oferi şi 

datele personale ale persoanelor implicate. De asemenea, se va raporta la cine şi ce fel de obiecte si/sau 

bunuri au fost identificate, precum şi modul în care şcoală a obţinut posesie asupra acestor bunuri.   

1.3.3 În cazul posesiunii de arme, droguri, alcool, artificii interzise,  şcoală va acţiona conform legilor 

în vigoare, va informa poliția si, în funcţie de circumstanţe va întocmi un raport adresat poliţiei.  

1.3.4 Şcoală informează părinţii/tutorii elevilor în cazul în care aceştia au încălcat regulamentul şcolar.  

1.3.5 Şcoală asigura gestionarea cazurilor în care exista încălcări ale regulamentului intern. 

 

 Articolul 2: Masuri disciplinare  

Împotriva unui elev care acţionează contrar regulilor de comportament decent, ori contrar regulilor 

prevăzute prin ROFUIP şi ROI ale şcolii se vor lua măsuri administrative, educative si, în caz extrem, 

eliminarea ori exmatricularea în conformitate cu regulamentele în vigoare. Părinţii/tutorii elevilor vor fi 

informaţi nemijlocit.  

 2.1 Măsuri disciplinare  

2.1.1 Elevului care nu dă curs regulilor aplicabile în şcoală i se pot aplica măsuri disciplinare. 

Autoritatea de a aplica o sancţiune elevului revine exclusiv conducerii şcolii, profesorilor, consiliului 

profesoral al şcolii şi consiliului de administaţie al şcolii. 

2.1.2 Personalul nedidactic nu este autorizat să aplice o sancţiune, dar are dreptul să pună în discuţie 

comportamentul unui elev  

2.1.3 Dacă un elev este de părere ca a fost sancţionat în mod nedrept, el poate înainta aceasta obiecţie 

pentru luarea unei decizii dirigintelui, conducerii şcolii etc.  

2.1.4 Măsuri disciplinare pot fi considerate, printre altele:  

- efectuarea unor teme drept pedeapsă  

- eliminarea de la oră 

- recuperarea lecţiilor pierdute  

- curățarea mizeriei făcute  

- munca de întreţinere a curăţeniei obligatorie  

- munca în folosul comunităţii şcolare  

- avertisment/mustrare  

- exmatriculare 

- eliminare definitiva din şcoală  

2.1.5 În ceea ce priveşte stabilirea unei masuri disciplinare, trebuie să existe o relaţie de 

proporţionalitate între cauza care a dus la stabilirea măsurii şi severitatea măsurii. Evaluarea acesteia rămâne 

la latitudinea conducerii şcolii.  

2.1.6 Elevul care împiedica desfăşurarea în bune condiţii a orei, ori o întrerupe, poate să fie obligat de 

către profesor să părăsească ora de clasă. Elevii excluși de la oră, se anunţă la diriginte, psihologul şcolar sau 

la persoana desemnată responsabila de către conducerea şcolii pentru asemenea cazuri- prof. Boca Tiberiu. 

Profesorul care a exclus un elev de la ora de clasă va întocmi în aceeaşi zi o informare pentru diriginte/ 

comisia de violență/directorul școlii. 

 

 2.2 Exmatricularea şi eliminarea  

Un elev este luat în discuţie pentru eliminare sau exmatriculare :  

2.2.1 dacă reprezintă o ameninţare pentru siguranţa celorlalţi elevi si/sau a personalului şcolii.  

2.2.2 are un comportament de intimidare, discriminare ori jignitor  

2.2.3 sustrage bunurile altor persoane  

2.2.4 aduce daune ori distruge bunurile altor persoane  

2.2.5 recurge la utilizarea, ori deţine alcool, droguri ş.a.m.d.  

2.2.6 aprinde artificii, ori are la el artificii (este aplicabil şi dacă se afla în împrejurimile şcolii)  

2.2.7 are la sine arme si/sau face uz de arme.  

2.2.8. acumulează numărul de absenţe nemotivate respective motivate prevăzute în regulamentul şcolar 

pentru exmatriculare 



 47 

 

2.3 Procedura de exmatriculare se va face în conformitate cu dispoziţiilor în vigoare 

Niciun elev nu va fi exmatriculat fără audierea elevului în cauză şi a părinţilor acestuia. 

  

 Articolul 3: Utilizarea computerului/internetului  

Computerele puse la dispoziţia elevilor în şcoală trebuie să  fie utilizate în mod corespunzător. Alături 

de utilizarea corespunzătoare a computerelor, acesta fiind în inventarul şcolii (hardware), se aplica şi 

prevederea ca software-ul pus la dispoziţia elevilor trebuie să fie utilizat cu aceeaşi atenţie.  

3.1 Acţiunile elevilor cu intenţia de a prejudicia ori de a distruge bunurile puse la dispoziţie de şcoală, 

ori de a şterge datele din programe, ori de a modifica setările standard sunt strict interzise.  

3.2 Se vor lua măsuri împotriva elevilor care nu respectă această prevedere. Costurile pentru 

recuperarea programului/costurile salariale vor fi suportate de către respectivul elev ori, după caz de către 

părinţii/tutorii acestuia.  

3.3 Nu este permisă utilizarea numelui şcolii, ori a unei prescurtări a numelui şcolii, ori a unei indicaţii 

cu referire la acesta ca nume de domeniu al unui website care să implice o referinţă clară în privinţa şcolii.  

3.4 Şcoală va apela la mijloace juridice pentru a pune capăt abuzului şi utilizării ilegale a numelui 

şcolii. Şcoală pot fi stabilite masuri interne împotriva elevilor care nu respecta aceasta prevedere.  

3.5 Şcoală va lua masuri împotriva celor care vor folosi cuvinte ori imagini pe computerele şcolii, ori 

pe internet pentru a jigni angajaţii şcolii opri pentru a aduce daune imaginii acestora. 

3.6 Elevii pot utiliza gratuit computerele şcolii menţionate în cele de mai sus pentru culegerea de 

Informații de pe internet. Costurile de printare vor trebui plătite în conformitate cu prevederile aplicabile.  

3.7 Nu este permisă utilizarea accesului la internet de pe computerele şcolii pentru alte scopuri decât 

culegerea de informații judicioase necesare studiilor.  

 

Articolul 4: Înregistrarea incidentelor  

(Prevederile conţinute de legea referitoare la protecţia datelor personale vor fi luate în consideraţie.)  

 4.1 Vor fi înregistrate toate incidentele care se produc în şcoală ori în vecinătatea acesteia. Sunt 

definite drept incidente: toate comportamentele care pot avea urmări juridice penale, aşa  cum se prevede 

prin codul penal.  

4.2 Pentru fiecare incident se vor menţiona masurile corespunzătoare, precum şi sancţiunile. Aceste 

măsuri şi sancţiuni sunt înregistrate în protocolul incidentelor din şcoală. Acest protocol va servi în cadrul 

inspecţiilor din şcoală şi poate fi regăsit pe site-ul de internet al şcolii.  

4.3 În cazul unor incidente, aşa cum sunt menţionate acestea în articolul 4.1, se va realiza şi o 

raportare, iar informaţii despre elev şi incident vor fi transmise şi schimbate între poliţie, jandarmerie şi, 

eventual, şcolile implicate.  

 

Articolul 5: Prevederi legate de ţinuta vestimentară  

5.1 Fiecare elev se va îmbrăca în funcţie de ROI a şcolii. (cu uniformă) 

5.2 Sunt interzise textele discriminatorii imprimate pe haine, ori referitoare la acestea, iar vestimentaţia 

ofensatoare nu este permisă în interiorul şcolii.  

5.4 Şcoala poate prevedea un cod vestimentar obligatoriu pe motive de uzanţă şi siguranţă. Aceasta 

este cu referire la mijloacele de asigurare a siguranţei, aşa cum sunt prevăzute acestea în legea condiţiilor de 

muncă, ori prin prevederi specifice ale domeniului, cum ar fi ochelarii de protecţie, costumul pentru 

laboratoare, echipament de protecţie, halat, cizme de protecţie etc.  

5.5 Şcoala poate interzice purtarea anumitor accesorii vestimentare, accesorii pentru acoperirea 

capului, ori bijuterii în timpul orelor de educaţie fizică, de discipline tehnice şi de abilitaţi manuale, aşa după 

cum decide respectivul profesor. Elevii vor respecta în timpul orelor de sport cerinţele de siguranţă care au 

fost impuse de respectivul profesor ori instructor. Toţi elevii vor participa în mod obligatoriu la orele de 

educaţie fizică.  

 

Articolul 6: Intimităţi indezirabile  

6.1 Elevii nu se vor atinge unii pe ceilalţi în mod nejustificat, ci se vor comporta în conformitate cu 

normele comportamentale uzuale.  

6.2 Atunci când un elev se simte ameninţat ori hărţuit datorită unei limitări a intimităţii sale (din partea 

colegilor ori a personalului, ori a altor persoane din şcoală), pe care elevul o consideră indezirabilă, acesta se 

poate adresa dirigintelui, psihologului şcolar ori unei alte persoane de încredere din şcoală. Numele acestor 

persoane vor fi publicate în regulamentul de ordine interioară al şcolii din fiecare an şcolar.  

6.3 Reglementarea plângerilor este în responsabilitatea conducerii şcolii şi a inspectoratului şcolar.  
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Articolul 7: Daune  

7.1 Elevii trebuie să se comporte de aşa  manieră încât să nu producă daune bunurilor colegilor lor, 

clădirii, ori inventarului şcolii şi, pe cale de consecinţă, trebuie să manipuleze bunurile puse la dispoziţie de 

către şcoală cu cea mai mare atenţie.  

7.2 Ori de câte ori, împotriva acestor prevederi, se produc daune, elevii trebuie să comunice aceasta 

nemijlocit conducerii şcolii, diriginţilor, ori administratorului şi vor colabora în consecinţă la acţiunile de 

întocmire a raportului, aşa cum se prevede în cele ce urmează.  

7.3 Ori de câte ori şcoală este trasă  la răspundere pentru daune create de elevi, persoane care lucrează 

în şcoală ori de terţi, dauna este raportată la societatea responsabilă de asigurarea şcolii.  

7.4 Pentru producerea  de daune ori furtul unor obiecte etc. în şcoală şi în vecinătatea şcolii, şcoala nu 

poate fi trasă la răspundere, cu excepţia cazului în care daunele sunt rezultatul unei cauze care trebuie 

remediată de şcoală (este vorba de bucăţi de pavaj desprinse din acesta, garduri în stare de degradare, scaune 

stricate etc.).  

7.5 Şcoala nu este responsabilă de daunele create de elevi, incluzându-se aici aducere de daune ori 

pierderea bunurilor aduse de elevi la şcoală (biciclete, îmbrăcăminte, genţi, materiale), cu excepţia cazului în 

care din rapoartele poliţiei  rezultă că şcoala este responsabilă.   

 

Articolul 8: Activităţi şcolare  

 8.1 Este vorba despre activităţile şcolare (de exemplu concursuri sportive, sărbători şcolare etc.) dacă 

activitatea este în responsabilitatea şcolii şi în conformitate cu regulile şcolii.  

8.2 În privinţa activităţilor care sunt organizate de şcoală, ori care sunt în responsabilitatea şcolii 

părinţii/tutorii vor fi întotdeauna informaţi de către şcoală (prin intermediul site-ului internet al şcolii).  

8.3 Invitarea persoanelor din afara şcolii la aceste activităţi va fi permisă pentru fiecare dintre 

activităţile şcolare de către conducerea şcolii.  

8.4 În timpul activităţilor şcolare sunt valabile regulile standard de comportament impuse de 

regulament. 

Armele şi deţinerea de droguri, ca şi consumul acestora, sunt pe cale de consecinţă interzise în 

permanenţă. Consumul şi deţinerea de alcool este interzisă  elevilor. 

 

 Articolul 9: Accesul vizitatorilor  

9.1 Şcoala permite accesul numai personalului şi elevilor şcolii.  

9.2 Toate persoanele care nu sunt înregistrate ca aparţinând de şcoală, trebuie să  se anunţe la poarta.  

9.3 Pentru părinţii elevilor şcolii este, de asemenea, valabila cerinţa de a se anunţa la intrare în 

momentul pătrunderii în şcoală.  

9.4 Conducerea şcolii poate interzice accesul în şcoală celor care nu si-au anunţat prezenta.  

9.5 Dacă siguranţa şcolii este periclitată, ceea ce urmează să  fie apreciat de conducerea şcolii, atunci 

conducerea şcolii poate interzice accesul în interiorul şcolii pentru persoanele respective.  

 

 Articolul 10: Lipsa de la ore, absenţele şi întârziatul la ore  

Pentru a preveni lipsa  nepermisă  de la ore, precum şi paradirea şcolii înainte de încheierea cursurilor, 

şcoala dispune de o politică şi un protocol în privinţa absenţelor. Şcoala va prezenta în acest protocol 

maniera în care se acţionează pentru a deţine controlul asupra absenţelor, pentru a reduce numărul acestora 

şi/sau pentru a le preveni. Acest protocol este alcătuit sub forma unor reglementari referitoare la:  

- Absenţe permise (cazuri de boală, primele simptome acasă)  

- Absenţe permise (cazuri de boală, primele simptome la şcoală)  

- Absenţe permise (alte circumstanţe, cum ar fi căsătorie, deces al unui membru direct al familiei)   

- Revenirea la şcoală după boala  

- Întârzierile (la începutul orelor de curs)  

- Întârzierile (în timpul orelor de curs).  

De asemenea, în protocol trebuie descris modul în care şcoala va opera controlul în privinţa absenţelor 

(atât a celor acceptate, cât şi a celor nepermise).  

Protocolul referitor la absenţe poate fi consultat, la cerere, în orice moment la şcoală.  

Pe scurt, în acesta sunt incluse următoarele prevederi:  

10.1 Personalul, elevii şi părinţii/tutorii vor fi informaţi despre diversele reglementari în privinţa lipsei 

de la ore, absenţelor şi întârzierilor.  

10.2 Elevii sunt obligaţi să  urmeze cursurile conform orarului care a fost stabilit pentru ei, cu excepţia 

cazului în care au fost prevăzute alte reglementari de către şcoală.  
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10.3 Elevii care trebuie să părăsească şcoala din motive urgente trebuie să  anunţe acest lucru 

dirigintelui/conducerii şcolii. În cazul unor dezastre în interiorul şcolii (incendii, evacuări), conducerea şcolii 

trebuie să ştie în mod clar cine a fost şi cine nu a fost prezent în clădire.  

10.4 Pentru respectarea protocolului de Absenţe, şcoală va înregistra toate absenţele în fiecare zi. După 

această înregistrare şcoală va lua legătura direct cu părinţii/tutorii, iar după trei zile de absenţe care nu au fost 

anunţate, şcoala va raporta acest lucru la poliţistul de proximitate care răspunde de şcoală.  

10.5 Un elev care nu poate oferi motive rezonabile pentru întârziere, renunţă la dreptul de a participa la 

oră.  

10.6 Elevul trebuie să fie pregătit pe toată durata zilei de şcoală (de la ora 8.00 până la ora 14.00) 

pentru susţinerea de teste, măsuri de îmbunătăţiri ale activităţii sale etc. Activităţile secundare şi alte 

activităţi non-şcolare nu pot fi considerate ca motive pentru excepţie de la aceste reguli.  

10.7 Nu sunt permise elevilor vacanțe în alte perioade decât cele stabilite ca perioade de vacanţă. 

Pentru excepţii: vezi legea învăţământului .  

 

 Articolul 11: Libertatea de exprimare a opiniei  

11.1 Libertatea de exprimare a opiniei prevăzută de Constituţie este respectată de toţi cetăţenii. Dar, 

aceasta nu înseamnă ca oricine îşi poate exprima opinia în orice circumstanţe şi folosind un limbaj vulgar şi 

ofensator fără a ţine cont de regulile de politeţe.  

11.2 Persoana care se simte ofensată de o altă persoană prin cuvintele, comportamentul ori cele scrise 

de aceasta altei persoane, poate înainta o plângere în conformitate cu regulamentul aplicabil de formulare a 

reclamaţiilor în şcoală.  

 
 

 

CAPITOLUL XI 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art.190. (1) Prezentul ROI a fost actualizat în conformitate cu prevederile hotărârii Consiliului de 

Administraţie al Școlii Gimnaziale nr. 167 

(1) ROI poate fi modificat şi completat în cazul în care conţine dispoziţii contrare normelor legale în 

vigoare sau dacă necesităţile interne ale unităţii o cer. 

(2) Prevederile prezentului ROI se completează cu proceduri, dispoziţii, regulamente ulterioare, după 

caz, care vor face parte integrantă din acesta. 

(3) Departamentul Resurse Umane (Secretariat) din cadrul unităţii va difuza prezentul ROI tuturor 

compartimentelor, care au obligaţia de a-l aduce la cunoştinţă salariaţilor şi beneficiarilor primari şi 

secundari, sub semnatură. 
 

 

 

 

DIRECTOR, 

PROF. PETRE – MELINTE CRISTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAM AUDIENŢE DIRECTOR 
 

 

 

 

 

 

LUNI    1300 - 1500 

MIERCURI  1300 - 1500 
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P R O G R A M   S E C R E T A R I A T 
 

Luni – vineri 800 - 1600 

 
PROGRAM CU PUBLICUL 

 

LUNI: 
 1200 - 1400 - Eliberare documente şcolare  

(adeverinţe, foi matricole, acte studii) 

MARŢI: 
 1000 - 1200 - Eliberare documente şcolare  

(adeverinţe, foi matricole, acte studii) 

MIERCURI: 
 1400 - 1600 - Eliberare documente şcolare  

(adeverinţe, foi matricole, acte studii) 

JOI: 
 1000 - 1200 - Eliberare documente şcolare  

(adeverinţe, foi matricole, acte studii) 

VINERI: 
Nu se lucrează cu publicul. 

 
 

 

 

DIRECTOR, 

Petre – Melinte Cristina 
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SERVICIUL PE ŞCOALĂ PROFESORI 2015 – 2016  

 
 

     
800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 

LUNI Bărbieru 

Cosmin 

Bărbieru 

Cosmin 

Radu 

Loredana 

Pană 

Gabriel 

Boca 

Tiberiu 

Boca 

Tiberiu 

MARTI Radu 

Loredana 

Militaru 

Ionița 

Stoian 

Loredana 

Comănescu 

Virginia 

Militaru 

Ionița 

Toma 

Florentina 

MIERCURI Pană 

Gabriel 

Boaru 

Rodica 

Popa 

Georgeta 

Stoian 

Loredana 

Dumitru 

Viorica 

Florea 

Laura 

JOI Dumitru 

Viorica 

Petcu 

Saveta 

Olteanu Tite 

Doche 

Boaru 

Rodica 

Badea 

Mihai 

Florea 

Laura 

VINERI Popa 

Georgeta 

Petcu 

Saveta 

Olteanu Tite 

Doche 

Andrei 

Marius 

Comănescu 

Virginia 

Ciora 

Alina 

 
→ PROFESORII CARE ÎNCEP SERVICIUL LA ORA 800 SUNT RUGAŢI SĂ VINĂ LA ORA 0750 ŞI SĂ SUPRAVEGHEZE INTRAREA COPIILOR ÎN ŞCOALĂ. 

→ PROFESORII DE SERVICIU SUNT RUGAȚI SĂ POARTE ECUSONUL ȘI SĂ ÎNTOCMEASCĂ PROCES VERBAL DUPĂ FIECARE SCHIMB. 

 

DIRECTOR, 

PROF. Petre – Melinte Cristina   
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GRAFICUL CONSULTATIILOR  CU PARINTII 

AN SCOLAR 2014 – 2015 

ÎNVĂȚĂTORII DE LA CLASELE PREG.-IV 

SEMESTRUL I 

 

Nr.crt. Invatator/Profesor Clasa/Disciplina Ziua și ora 

1. Stoian Loredana Pregătitoare A Miercuri 8-10 

2. Pană Gabriel Valentin Pregătitoare B Marți 12-13 

3. Popa Georgeta Geanina I A Miercuri 9-10 

4. Olteanu Tite Doche I B Marți 11-12 

5. Militaru Ionița a II-a A Vineri 8-9 

6. Boaru Rodica a II-a B Marți 12 

7. Radu Florentina Loredana a III-a A Miercuri 18-19 

8. Petcu Saveta a III-a B Luni 11-12 

9. Dumitru Viorica a IV-a A Marți 9-11 

10. Comănescu Virginia a IV-a B Marți 11-12 

11. Boca Tiberiu a V-a A/ Istorie, Cultura 

civică, Limba engleză 
Vineri 14-15 

12. Cioc Rucsandra a V-a B/ Lb. Româna Miercuri 8-9 

13. Florea Laura a VI-a A/ Matematica Miercuri 13-14 

14. Bărbieru Cosmin a VII-a A/ Ed. fizică Luni 9-10, Joi 8-9 

15. Ciora Alina a VIII-a A/ Limba engleză Vineri 13-14 

16. Butnaru Cornelia Limba română Luni 13-14 

17. Nicolescu Georgeta Limba română  

18. Dincă Andreea Alina Limba franceză Joi 11-12 

19. Toma Florentina Religie, Limba engleză Marți 13-14 

20. Zahiu Mariana Denisa Matematică  

21. Andreescu Denissa Fizica Miercuri 10-11 

22. Neagu Oana Dorina Chimie Marți 13-14 

23. Păcurar Cristina Maria Biologie Luni 10-11 

24. Andrei Marius Viorel Geografie Vineri 13-14 

25. Runceanu Florentina Educație muzicală Miercuri 12-13 

26. Dosinescu Andreea Educație plastică Miercuri 11-12 

27. Ilie Nicolaev Educație tehnologică  

28. Petre-Melinte Cristina Educație tehnologică Marți 14-15 

29. Badea Mihai T.I.C. Joi 12-13 

30. Dogaru Ioan Valentin Educație fizică  

31. Ioniță Constanța Educație fizică  
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