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TITLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Cadrul de reglementare
Articolul 1.
(1) Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Școlii Gimnaziale „Gábor Áron‖ din
Chichiș preuniversitar, reglementează organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ
preuniversitar în cadrul sistemului de învăţământ din România, în conformitate cu prevederile legale
în vigoare, şi se aplică în toate unităţile de învăţământ.
(2) Școala Gimnazială „Gábor Áron‖ se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile
legislaţiei în vigoare ale regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, ale propriului regulament de organizare şi funcţionare şi ale regulamentului intern.
(3)Școala Gimnazială „Gábor Áron‖, având sediul în Chichiș, nr.99 funcţionează în conformitate cu
prevederile legislaţiei în vigoare, și în baza prezentul Regulamen de Organizare și funcționare,
întocmit în baza prevederilor Legii nr.53/2003 şi Legea Educaţiei Naţionale nr.1 din 2011 şi
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar Nr.5447/2020
Articolul 2
(1)Regulamentul de organizare şi funcţionare a Școlii Gimnaziale „Gábor Áron‖ a fost elaborat
de către un colectiv de lucru, coordonat de un cadru didactic. Din colectivul de lucru, numit prin
hotărârea consiliului de administraţie, fac parte şi reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale, ai
părinţilor desemnaţi de către consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţia părinţilor, și a fost supus,
spre dezbatere în consiliul profesoral.
(2)Regulamentul de organizare şi funcţionare a Școlii Gimnaziale „Gábor Áron‖ din
Chichiș, precum şi modificările ulterioare ale acestuia se aprobă, prin hotărâre, de către
consiliul de administraţie.
Articolul 3.
(1)După aprobare, Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Gimnaziale ‖ Gábor Áron „
a fost înregistrat la secretariatul unității. Pentru aducerea la cunoștința personalului școlii, a
părinților și a elevilor a Regulamentului, acesta este afișat la avizier, distribuit pe siteul unității.
Cadrele didactice ale școlii(educatoare, învățători, diriginți) au obligația de a prezenta anual elevilor
și părinților prevederile prezentului Regulament, la început de an școlar.
(2) Respectarea prevederilor regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Școlii Gimnaziale
Gábor Áron de către personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic şi elevi, este obligatorie.
Nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ constituie
abatere şi se sancţionează conform prevederilor legale.
(3)Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ poate fi revizuit anual
sau ori de câte ori este nevoie.
Articolul 4.
Școala Gimnazială ‖ Gábor Áron‖ se organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe
politice sau religioase, în incinta acestora fiind interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni
politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de natură politică şi prozelitism religios, precum şi
orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală şi convieţuire socială, care pun în
pericol sănătatea, integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor sau a personalului din unitate,
precum şi orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală şi convieţuire socială,
care pun în pericol sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a elevilor, a personalului didactic şi
administrativ/nedidactic.

Articolul 5.
(1)Regulamentul de organizare şi funcţionare conţine reglementări generale și specifice unităţii de
învăţământ, respectiv: prevederi referitoare la condiţiile de acces în unitatea de învăţământ pentru
elevi, părinţi, tutori sau susţinători legali, cadre didactice şi vizitatori, prevederi specifice pentru
secţiile cu predare în limbile minorităţilor, prevederi referitoare a unor însemne distinctive pentru
elevi, a uniformei şcolare pentru preşcolari/elevi şi de asemenea programul cursurilor zilnice,
programul serviciului pe şcoală, modul de organizare şi funcţionare al spaţiului interior şi al căilor
de acces, organizarea şi funcţionarea comisiilor pe probleme, organizarea şi desfăşurarea
activităţilor extraşcolare, ţinuta elevilor şi întregului personal a şcolii, regulile de disciplină a
muncii, de igienă şi de securitate în muncă, avându-se în vedere creşterea calităţii muncii, a
prestigiului şi patrimoniului instituţiei.
Articolul 6
Regulamentul intern al Școlii Gimnaziale „Gábor Áron‖ conține dispoziţiile obligatorii
prevăzute la art. 242 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi în contractele colective de muncă aplicabile şi se aprobă prin hotărâre a
consiliului de administraţie, după consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale care au
membri în unitatea de învăţământ, afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de
activitate învăţământ preuniversitar.
TITLUL II
ORGANIZAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
CAPITOLUL I
Rețeaua școlară
Articolul 7
Unitatea de învăţământ autorizată să funcţioneze provizoriu/acreditat face parte din reţeaua
şcolară naţională, care se constituie în conformitate cu prevederile legale.
(1) În sistemul naţional de învăţământ, unităţile de învăţământ autorizate să funcţioneze
provizoriu/acreditate dobândesc personalitate juridică, în conformitate cu prevederile
legislaţiei în vigoare.
(2) Școala Gimnazială „Gábor Áron‖ din Chichiș cu personalitate juridică (PJ) are
următoarele elemente definitorii:
a) act de înfiinţare - ordin de ministru/hotărâre a autorităţilor administraţiei publice
locale sau judeţene (după caz)/hotărâre judecătorească/orice alt act emis în acest sens şi
care respectă prevederile legislaţiei în vigoare;
b)
dispune
de
patrimoniu,
în
proprietate
publică/privată
sau
prin
administrare/comodat/închiriere (sediu, dotări corespunzătoare, adresă);
c)
cod de identitate fiscală (CIF);
d)
cont în Trezoreria Statului/bancă -pentru unitățile de învățământ particular;
e)
ştampilă cu stema României şi cu denumirea actualizată a Ministerului Educaţiei şi
Cercetării, denumit în continuare ministerul, şi cu denumirea exactă a unităţii de
învăţământ corespunzătoare nivelului maxim de învăţământ şcolarizat;
f)
domeniu web.
(3) Fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică are conducere, personal şi
buget proprii, întocmeşte situaţiile financiare, dispunând, în limitele şi condiţiile
prevăzute de legislaţia în vigoare, de autonomie instituţională şi decizională.
(4) Școala Gimnazială „Gábor Áron‖ din Chichiș are structuri școlare arondate, fără
personalitate juridică, a căror activitate se desfășoară într-un alt imobil.
Scoala Gimnazială Băcel
Grădiniţa cu program normal Chichiș

Grădiniţa cu program normal Băcel
Articolul 8
(1) Școala Gimnazială „Gábor Áron‖ din Chichiș şcolarizează în învăţământul
preșcolar, primar şi gimnazial copiii/elevii care au domiciliul în circumscripţia şcolară a
unităţii de învăţământ respective. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din
partea părintelui sau a reprezentantului legal.
(2) Părintele sau reprezentantul legal are dreptul de a solicita şcolarizarea copilului la o
altă unitate de învăţământ decât cea la care domiciliul său este arondat. Înscrierea se face
în urma unei solicitări scrise din partea părintelui, tutorelui sau reprezentantului 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
din circumscripţia şcolară a unităţii de învăţământ respective. Prin excepţie, înscrierea în
clasa pregătitoare se face conform metodologiei specifice, elaborate de minister.
Capitolul II
Organizarea programului școlar
Articolul 9
(1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic
următor.
(2) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a
vacanţelor şi a sesiunilor de evaluări, examene și concursuri naționale se stabilesc prin
ordin al ministrului educaţiei și cercetării.
(3) În situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii
excepţionale, cursurile şcolare față în față pot fi suspendate pe o perioadă determinată,
potrivit reglementărilor aplicabile.
(4) Suspendarea cursurilor se poate face, după caz:
a) la nivelul unor formaţiuni de studiu - grupe/clase din cadrul unităţii de învăţământ,
precum şi la nivelul unităţii de învăţământ - la cererea directorului, în baza hotărârii
consiliului de administraţie al unităţii, cu informarea inspectorului şcolar general
respectiv cu aprobarea inspectorului şcolar general şi informarea Ministerului Educaţiei şi
Cercetării;
b) la cererea inspectorului şcolar general, cu aprobarea ministerului;
c) la nivel regional sau naţional, prin ordin al ministrului educaţiei și cercetării ca
urmare a hotărârii Comitetului Județean/al Municipiului București pentru Situații de
Urgență, respectiv Comitetul Național pentru Situații de Urgență(CJSU / CNSU), după
caz.
(5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a
programei şcolare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al
unității de învățământ.
(6) În situaţii excepţionale, ministrul educaţiei și cercetării poate emite instrucțiuni și cu
alte măsuri specifice în vederea continuării procesului educaţional.
(7) Reluarea activităților didactice care presupun prezența fizică a preșcolarilor și a
elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar se realizează cu respectarea prevederilor
legale în vigoare.
(8) În situaţii excepţionale, inclusiv pe perioada declarării stării de urgență/alertă,
Ministerul Educaţiei şi Cercetării elaborează și aprobă, prin ordin al ministrului,
metodologia – cadru de organizare și desfășurare a activităților prin intermediul
tehnologiei și al internetului.

Articolul 10
(1) În perioada vacanţelor la GPN CHICHIȘ/ GPN BĂCEL se pot organiza activități
educative cu copiii, cu avizul Direcției de Sănătate Publică.
(2) În vederea participării la activităţile educative menţionate la alin. (1), părinţii şi
unitatea de învăţământ încheie pentru perioada respectivă contract educaţional conform
anexei la prezentul regulament.
Articolul 11
(1) În Școala Gimnazială „Gábor Áron‖ din Chichiș cursurile se organizează în forma de
învățământ cu frecvenţă sau în forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.
(2) Învăţământul primar funcţionează în programul de dimineaţă.
(3) Cursurile pentru elevii din clasa pregătitoare şi din clasele I şi a II-a nu vor începe
înainte de ora 8,00 şi nu se vor termina mai târziu de ora 14,00.
(4) În învăţământul primar, ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 15 minute
după fiecare oră şi o pauză de 20 de minute după cea de-a doua oră de curs. La clasa
pregătitoare şi la clasa I, activităţile de predare-învăţare-evaluare acoperă 30 - 35 de
minute, restul de timp fiind destinat activităţilor liber-alese, recreative.
(5) În situaţiile în care clasele din învăţământul primar funcţionează împreună cu alte
clase din nivelurile superioare de învăţământ, ora de curs este de 50 de minute, iar în
ultimele cinci minute se organizează activităţi de tip recreativ.
(6) Pentru clasele din învăţământul gimnazial, ora de curs este de 50 de minute, cu o
pauză de 10 minute după fiecare oră; după a doua oră de curs se poate stabili o pauză
de 15 - 20 de minute.
(7) În situaţii speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități, alte situații
excepționale, pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi
modificată, la propunerea motivată a directorului, în baza hotărârii consiliului de
administraţie al unităţii de învăţământ, cu informarea inspectoratului şcolar.
Capitolul III
Formațiunile de studiu
Articolul 12
(1) În Școala Gimnazială „Gábor Áron‖ din Chichiș formaţiunile de studiu cuprind grupe,
clase sau ani de studiu şi se constituie, la propunerea directorului, prin hotărâre a
consiliului de administraţie, conform prevederilor legale.
(2) În situaţii excepţionale, pe baza unei justificări corespunzătoare din partea consiliului
de administraţie al unităţii de învăţământ, în cadrul Școlii Gimnaziale „Gábor Áron‖ din
Chichiș pot fi organizate formaţiuni de studiu sub efectivul minim sau peste efectivul
maxim, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar. În această
situaţie, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ are posibilitatea de a consulta
şi consiliul clasei, în vederea luării deciziei.
(3) Pentru forma de învăţământ în limba maternă a unei minorităţi naţionale,
formațiunile de studiu pot funcţiona sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(4) Activitatea de învăţământ în regim simultan se reglementează prin ordin al
ministrului educaţiei și cercetării.
Articolul 13
(1) La înscrierea în învăţământul gimnazial se asigură, de regulă, continuitatea
studiului limbilor moderne, ţinând cont de oferta educaţională a unităţii de învăţământ.

(2) Conducerea Școlii Gimnaziale „Gábor Áron‖ din Chichiș constituie, de regulă,
formaţiunile de studiu astfel încât elevii să studieze aceleaşi limbi străine.
(3) În situaţii temeinic motivate, la solicitarea scrisă a părinţilor sau a elevilor majori,
consiliul de administraţie poate hotărî ordinea studierii limbilor moderne sau schimbarea
lor.
(4) În cazurile menţionate la alin. (3), conducerea Școlii Gimnaziale „Gábor Áron‖ din
Chichiș, în interesul superior al elevului, poate să asigure un program de sprijin pentru
elevii care nu au studiat limba modernă respectivă sau nu se află la acelaşi nivel de
studiu cu ceilalţi elevi din clasă/grupă, cu încadrarea în bugetul unităţii de învăţământ.

TITLUL III
MANAGEMENTUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Capitolul I
Dispozitii generale
Articolul 14
(1). Unitatea de învăţământ Școala Gimnazială Gábor Áron este condusă de consiliul de
administraţie și de director, managementul unităţilor de învăţământ este asigurat în conformitate cu
prevederile legale
(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii de învăţământ se consultă, după
caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, personalul didactic auxiliar, personalul
nedidactic, reprezentanţii organizaţiilor sindicale care au membri în unitate, consiliul reprezentativ
al părinţilor şi asociaţia părinţilor, consiliul şcolar al elevilor, autorităţile administraţiei publice
locale.
(3)Consultanţa şi asistenţa juridică pentru Școala Gimnazială „Gábor Áron‖ din Chichiș se
asigură, la cererea directorului, de către inspectoratele şcolare, prin consilierul juridic.
Capitolul II
Consiliul de administraţie
Articolul 15
(1) Consiliul de administraţie este organ de conducere al Școlii Gimnaziale ‖ Gábor Áron‖
(2) Consiliul de administraţie se organizează şi funcţionează conform Metodologiei-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ, aprobată prin
ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.
(3) Directorul unităţii de învăţământ de stat este preşedintele consiliului de administraţie.
(4) Cadrele didactice care au copii în unitatea de învăţământ nu pot fi desemnate ca membri
reprezentanţi ai părinţilor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, cu excepţia situaţiei
în care consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi nu pot desemna alţi reprezentanţi.
(5) În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii
excepţionale, şedinţele consiliului de administraţie se pot desfăşura on-line, prin mijloace
electronice de comunicare, în sistem de videoconferinţă.
Articolul 16
(1) La şedinţele consiliului de administraţie participă, de drept, cu statut de observatori,
reprezentanţii organizaţiilor sindicale
(2) La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat aspecte privind elevii, preşedintele
consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul consiliului şcolar al elevilor,
care are statut de observator.
Capitolul III

Directorul
Articolul 17
(1)Directorul exercită conducerea executivă a Școlii Gimnaziale Gábor Áron, în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
(2)Funcţia de director Școala Gimnazială „Gábor Áron‖ din Chichiș se ocupă, conform
legii, prin concurs public, susţinut de către cadre didactice titulare, membre ale corpului
naţional de experţi în management educaţional. Concursul pentru ocuparea funcţiei de
director se organizează conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei
şi cercetării.
(3) Pentru asigurarea finanţării de bază, a finanţării complementare şi a finanţării suplimentare, după
promovarea concursului, directorul încheie contract de management administrativ-financiar cu
primarul unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială se află unitatea de învăţământ,
respectiv cu preşedintele consiliului judeţean, pentru unităţile de învăţământ special. Contractul de
management administrativ-financiar poate fi modificat exclusiv prin act adiţional, cu acordul
părţilor semnatare.
(4) Directorul încheie contract de management educaţional cu inspectorul şcolar general. Modelulcadru al contractului de management educaţional este anexă la metodologia prevăzută la .
(5) Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deţine, conform legii, funcţia de
preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional..
(6) Directorul unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată a
consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului
de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3
dintre membri. În această ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul
şcolar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. În
funcţie de hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general
emite decizia de eliberare din funcţie a directorului unităţii de învăţământ. .
(7) În cazul vacantării funcţiilor de director din unităţile de învăţământ, conducerea interimară este
asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, de un cadru
didactic titular, numit prin detaşare în interesul învăţământului, prin decizia inspectorului şcolar
general, în baza avizului consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi cu acordul scris al
persoanelor solicitate.
Articolul 18
(1) În exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul are următoarele atribuţii:
a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a acesteia;
b)organizează întreaga activitate educaţională;
c)răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ;
d)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel naţional şi
local;
e)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării unităţii de
învăţământ;
f)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi de securitate în muncă;
h)prezintă anual raportul asupra calităţii educaţiei din unitatea de învăţământ; raportul este prezentat
în faţa consiliului de administraţie, a consiliului profesoral, în faţa comitetului reprezentativ al
părinţilor; raportul este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale şi a
inspectoratului şcolar judeţean şi postat pe site-ul unităţii de învăţământ, în măsura în care există, în
termen de maximum 30 de zile de la data începerii anului şcolar.
(2) În exercitarea funcţiei de ordonator de credite, directorul are următoarele atribuţii:
a)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de execuţie
bugetară;

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ;
c)face demersuri pentru atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
d)răspunde de gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ.
(3) În exercitarea funcţiei de angajator, directorul are următoarele atribuţii:
a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă;
b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine;
c)răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din unitate;
d)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post şi
angajarea personalului;
e)aplică prevederile metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul
preuniversitar, precum şi prevederile altor acte normative, elaborate de minister.
(4) Alte atribuţii ale directorului sunt:
a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de consiliul
de administraţie;
b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o propune
spre aprobare consiliului de administraţie
c)coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori
pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea datelor în
Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR);
d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, regulamentul intern şi regulamentul de
organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
e)stabileşte componenţa nominală a formaţiunilor de studiu, în baza hotărârii consiliului de
administraţie;
f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi statul de personal
didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie;
g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administraţie,
profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi
extraşcolare;
h)emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de numire a cadrului didactic, membru
al consiliului clasei, care preia atribuţiile profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este
indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective;
i)numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorul structurii
arondate, din rândul cadrelor didactice - de regulă, titulare - care îşi desfăşoară activitatea în
structurile respective;
j)emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de constituire a comisiilor din cadrul
unităţii de învăţământ;
k)coordonează comisia de întocmire a orarului cursurilor unităţii de învăţământ şi îl propune spre
aprobare consiliului de administraţie;
l)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative al unităţii de
învăţământ;
m)emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de aprobare a regulamentelor de
funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din
unitatea de învăţământ;
n)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a
tuturor activităţilor, care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre aprobare
consiliului de administraţie;
o)asigură, prin responsabilul comisiei pentru curriculum, aplicarea planului de învăţământ, a
programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;

p)controlează, cu sprijinul responsabilului comisiei pentru curriculum, calitatea procesului
instructiv-educativ, prin asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative
extracurriculare şi extraşcolare;
q)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;
r)monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în colectivul
unităţii de învăţământ;
s)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile personalului didactic şi ale
salariaţilor de la programul de lucru;
t)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, rezultatele unităţii de învăţământ;
u)numeşte şi controlează personalul care răspunde de ştampila unităţii de învăţământ;
v)răspunde de arhivarea documentelor unităţii de învăţământ;
w)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea actelor de
studii, precum şi de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea,
rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;
x)aprobă procedura de acces în unitatea de învăţământ al persoanelor din afara acesteia, inclusiv al
reprezentanţilor mass-mediei, în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al
unităţii de învăţământ. Reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor
de învăţământ, precum şi persoanele care participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii
sistemului de învăţământ au acces neîngrădit în unitatea de învăţământ;
y)asigură implementarea hotărârilor consiliului de administraţie;
z)propune spre aprobare consiliului de administraţie suspendarea cursurilor la nivelul unor
formaţiuni de studiu -grupe/clase sau la nivelul unităţii de învăţământ, în situaţii obiective, cum ar fi
epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale;
aa)coordonează activităţile realizate prin intermediul tehnologiei şi al internetului la nivelul unităţii
de învăţământ şi stabileşte, în acord cu profesorii diriginţi şi cadrele didactice, modalitatea de
valorificare a acestora.
(5) Directorul îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, potrivit legii, şi
orice alte atribuţii rezultând din prevederile legale în vigoare şi contractele colective de muncă
aplicabile.
(6) Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale
reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar care au membri în unitatea
de învăţământ
(7) Directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către un alt cadru didactic, membru al consiliului
de administraţie, în situaţia imposibilităţii exercitării acestora. Neîndeplinirea acestei obligaţii
constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. În situaţii excepţionale (accident,
boală şi altele asemenea) în care directorul nu poate delega atribuţiile, un cadru didactic, membru al
consiliului de administraţie, desemnat anterior pentru astfel de situaţii de către acesta, preia
atribuţiile directorului.
Articolul 19
În exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite în conformitate cu prevederile art. 21,
directorul emite decizii şi note de serviciu.
Articolul 20
(1) Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii Școala Gimnazială „Gábor Áron‖ Chichiș sunt cele
prevăzute de legislaţia în vigoare, de prezentul regulament, regulamentul de organizare şi
funcţionare a unităţii de învăţământ, de regulamentul intern şi de contractele colective de muncă
aplicabile.
(2) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul şcolar
general.
Capitolul IV
Tipul şi conţinutul documentelor manageriale

Articolul 21
Pentru optimizarea managementului unităţii de învăţământ, conducerea Școlii Gimnaziale Gábor
Áron elaborează documente manageriale, astfel:
a)documente de diagnoză;
b)documente de prognoză;
c)documente de evidenţă.
Articolul 22
(1) Documentele de diagnoză ale unităţii de învăţământ sunt:
a)rapoartele anuale ale comisiilor şi compartimentelor din unitatea de învăţământ;
b)raportul anual de evaluare internă a calităţii.
(2) Conducerea unităţii de învăţământ poate elabora şi alte documente de diagnoză privind domenii
specifice de interes, care să contribuie la dezvoltarea instituţională şi la atingerea obiectivelor
educaţionale.
Articolul 23
(1) Rapoartele anuale de activitate se întocmesc de către director
(2) Rapoartele anuale de activitate se validează de către consiliul de administraţie, la propunerea
directorului la începutului anului şcolar următor.
Articolul 24
Rapoartele anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul unităţii de învăţământ sau, în pagina de
facebook a unității.
Articolul 25
Raportul anual de evaluare internă (RAEI) se întocmeşte de către comisia pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii, se validează de către consiliul de administraţie, la propunerea coordonatorului
comisiei, şi se prezintă, spre analiză, consiliului profesoral.
Articolul 26
(1) Documentele de prognoză ale unităţii de învăţământ realizate pe baza documentelor de diagnoză
ale perioadei anterioare sunt:
a)planul de dezvoltare instituţională PDI
b)planul managerial (pe an şcolar);
c)programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.
(32) Documentele de prognoză se transmit, în format electronic, comitetului reprezentativ al
părinţilor şi asociaţiei de părinţi, fiind documente care conţin informaţii de interes public.
Articolul 27
(1) Planul de dezvoltare instituţională constituie documentul de prognoză pe termen lung şi se
elaborează de către o echipă coordonată de către director, pentru o perioadă de 3-5 ani.
(4) Planul de dezvoltare instituţională, se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se
aprobă de către consiliul de administraţie.
Articolul 28
(1) Planul managerial constituie documentul de acţiune pe termen scurt şi se elaborează de către
director pentru o perioadă de un an şcolar.
(2) Planul managerial conţine adaptarea direcţiilor de acţiune ale ministerului şi inspectoratului
şcolar la specificul unităţii, precum şi a obiectivelor strategice ale planului de dezvoltare
instituţională la perioada anului şcolar respectiv.
(3) Planul managerial se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către
consiliul de administraţie.
Articolul 29
Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru elaborarea şi/sau
dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activităţi.
Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial va cuprinde obiectivele, acţiunile,
responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente.

Articolul 30
Documentele manageriale de evidenţă sunt:
a)statul de funcţii;
b)organigrama unităţii de învăţământ;
c)schema orară a unităţii de învăţământ/programul zilnic al unităţii de învăţământ
antepreşcolar/preşcolar;
d)planul de şcolarizare.
TITLUL IV
PERSONALUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Capitolul I
Dispoziții generale
Articolul 31
(1) În Școala Gimnazială Gábor Áron, personalul este format din personal didactic de conducere,
didactic de predare , didactic auxiliar şi personal nedidactic..
(2) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic în unităţile de
învăţământ cu personalitate juridică se realizează prin încheierea contractului individual de muncă
cu unitatea de învăţământ, prin reprezentantul său legal.
Articolul 32
(1) Drepturile şi obligaţiile personalului din Școala Gimnazială Gábor Áron sunt reglementate de
legislaţia în vigoare.
(2) Personalul trebuie să îndeplinească condiţiile de studii cerute pentru postul ocupat şi să fie apt
din punct de vedere medical.
(3) Personalul din Școala Gimnazială Gábor Áron trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în
concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor, o vestimentaţie decentă şi un
comportament responsabil.
(4) Personalului îi este interzis să desfăşoare şi să încurajeze acţiuni de natură să afecteze imaginea
publică a copilului/elevului şi viaţa intimă, privată sau familială a acestuia sau ale celorlalţi salariaţi
din unitate.
(5) Personalului îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau
emoţional copiii/elevii şi/sau colegii, trebuie să respecte Ordinul nr. 4.343/2020 din 27 mai 2020,
privind violența psihologică-bullying.
(6) Personalul are obligaţia de a veghea la siguranţa copiilor/elevilor, pe parcursul desfăşurării
programului şcolar , în timpul activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al
internetului, şi a activităţilor şcolare, extracurriculare/extraşcolare
(7) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile publice
de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia
copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copiilor/elevilor, inclusiv în legătură cu
aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică.
(8) Personalul din Școala Gimnazială Gábor Áron trebuie să respecte legislația cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal atât fizic cât și on line.
Articolul 33
(1) Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de funcţii
şi prin proiectul de încadrare ale fiecărei unităţi de învăţământ.
(2) Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de către
consiliul de administraţie şi se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ
Articolul 34

Coordonarea activităţii structurilor aparținând Școlii Gimnaziale Gábor Áron este realizată de către
un coordonator numit- titulară, prin hotărâre a consiliului de administraţie, la propunerea
directorului.
Articolul 35
Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este organizat în compartimente de specialitate care se află
în subordinea directorului, în conformitate cu organigrama unităţii de învăţământ.
Capitolul II
Personalul didactic
Articolul 36
Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele
colective de muncă aplicabile.
Articolul 37
Pentru încadrarea şi menţinerea în funcţie, personalul didactic are obligaţia să prezinte un certificat
medical, eliberat pe un formular specific, aprobat prin ordin comun al ministrului educaţiei şi
cercetării şi ministrului sănătăţii.
Articolul 38
Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în condiţiile legii.
Articolul 39
În unităţile de învăţământ, cu excepţia nivelului preşcolar, se organizează pe durata desfăşurării
cursurilor serviciul pe şcoală. Atribuţiile personalului de serviciu sunt stabilite prin prezentul
regulament.
Articolul 40
Securitatea şcolii este asigurată:
- de către profesorii de serviciu;
- de către personalul administrativ de întreţinere în intervalul 6.00 – 16.00;
Articolul 41.
Accesul în şcoală al elevilor, al întregului personal a şcolii, al părinţilor şi altor persoane, se face
prin intrarea principală.
Articolul 42
(1) Școala permite accesul numai personalului şi elevilor şcolii.
(2) Organizarea accesului în unitatea de învățământ, a persoanelor straine în situaţii obiective,
cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale
(3) Accesul elevilor în şcoală este permis pâna la ora 7,55
(4) Accesul stăinilor în şcoală este permis numai în timpul pauzelor,conform programului afișat pe
poarta școlii, în timpul orelor de curs poarta școlii va fi încuiată.
(5)Este interzis accesul în instituţie a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a celor
turbulente, precum şi a celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea publică. De
asemenea, se interzice intrarea persoanelor însoţite de câini, precum şi a persoanelor care deţin
arme, substanţe toxice, exploziv-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau uşor inflamabile.. Este
interzisă introducerea publicaţiilor cu caracter obscen sau agitator, a stupefiantelor, a băuturilor
alcoolice şi a ţigărilor. Se interzice comercializarea acestor produse în perimetrul şcolii .
(6)Accesul părinţilor/ reprezentanţilor legali în incintele şi în clădirile unităţilor de învăţământ
preuniversitar este permis în următoarele cazuri:
-la solicitarea profesorilor diriginţi, profesorilor clasei, conducerii unitaţilor de învăţământ
preuniversitar;
-la şedinţele, consultaţiile, lectoratele cu părinţii organizate de personalul didactic în unităţile de
învăţământ preuniversitar pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte /documente de studii

sau alte situaţii şcolare care implică relaţia directă a părinţilor /reprezentanţilor legali cu personalul
secretariatului unităţii de învăţământ
-la întâlnirile solicitate de părinţi/reprezentanţi legali, programate de comun acord cu profesorii
diriginţi, profesorii clasei sau conducerea unităţii de învăţământ;
la diferite evenimente publice şi activităţi şcolare/extracurriculare organizate în cadrul unităţii de
învăţământ preuniversitar, la care sunt invitaţi să participe părinţii/reprezentanţii legali;
- părinții elevilor din clasele primare dimineața și la terminarea programului.
(7)Părinţii/ tutorii legali instituiţi nu au acces în unităţile de învăţământ decât în pauze, cu excepţia
cazurilor de forţă majoră.
(8) În situaţia organizării şedinţelor cu părinţii sau a altor întruniri cu caracter comemorativ,
educativ, cultural, sportiv etc., prevăzute a se desfăşura în incinta şcolii, conducerea unităţii şi
profesorii implicaţi vor supraveghea intrarea în şcoală a persoanelor invitate să participe la aceste
manifestări.
(9) După terminarea orelor de curs clădirea şcolii va fi încuiată de către îngrijitoare după ce în
prealabil s-a verificat dacă au fost respectate măsurile împotriva incendiilor şi siguranţei imobilului.
10) Îngrijitoarea este obligată să cunoască şi să respecte îndatoririle ce îi revin, conform fişei
postului, fiind direct răspunzătoare pentru paza şi integritatea obiectivului, a bunurilor şi a valorilor
încredinţate, precum şi pentru asigurarea ordinii în perimetrul şcolii.
(11) Părăsirea incintei şcolii
Părăsirea incintei şcolii de către elevi în timpul cursurilor, cât şi în pauză este strict
interzisă.
Elevii pot părăsi şcoala numai dacă au învoire de la un cadru didactic.
După terminarea cursurilor, elevii sunt obligaţi să părăsească incinta şcolii.
Articolul 43
Cadrele didactice au obligaţia de a supraveghea ieşirea ordonată a elevilor după ultima oră de curs,
aşteptând până la plecarea ultimului elev din clasă. După ultima oră profesorii pun cataloagele în
dulap și închuie dulapul.
Articolul 44
Le este interzis cadrelor didactice de a folosi telefonul mobil în timpul orelor de curs sau de a ieși pe
hol pentru convorbiri telefonice.
Articolul 45
Întregul personalul didactic de predare este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor şi
informaţiilor care privesc strict instituţia, nefăcând publice acele informații care aduc atingere
imaginii instituţiei.
-Să nu pună în discuţie, în prezenţa elevilor, calităţile şi competenţele altor cadre didactice, aducând
în felul acesta atingere imaginii persoanelor la care se face referire;
-Să nu folosească avantajele datorate asimetriei relaţiei profesor-elevi în scopul manipulării şi
deturnării elevilor de la scopurile pentru care frecventează şcoala;
-Să introducă şi să difuzeze tipărituri, foi volante, prospecte, precum şi să comercializeze produse
sau să organizeze simpozioane pentru promovarea acestora;
-Să anunţe conducerea şcolii în cazul în care nu se poate prezenta la program din motive medicale la
începutul zilei respective. Neanunţarea în prealabil a absenţei se consideră absenţă nemotivată;
-Să realizeze integral sarcinile ce revin cadrului didactic care efectuează serviciul pe şcoală,
-Să nu întârzie şi să nu încheie mai devreme ora de curs şi să pună absenţele în catalog
-Să asigure păstrarea și integritatea clădirii
Articolul 46
Intrarea în clădirea școlii și ieșirea în pauze
(1) Intrarea elevilor în incinta școlii se va face prin ușa de la intrarea clădirii școlii.
(2) Părinții vor însoții elevii din clasele primare numai până la poartă.
(3) Elevii în timpul pauzelor vor părăsi sala de clasă,înaintea ieșirii cadrului didactic .

(4) În clasă rămâne numai elevul de serviciu, care răspunde și de bunurile clasei.
Articolul 47
Serviciul pe şcoală are caracter obligatoriu pentru toate cadrele didactice care sunt desemnate să
îndeplinească această responsabilitate;
Articolul 48
Supravegherea elevilor la intrarea şi ieşirea din şcoală va fi asigurată de către profesorul de
serviciu/învăţătorul de serviciu de la curtea școlii, conform graficului de serviciu zilnic pe şcoală.
Articolul 49
Supravegherea elevilor în timpul pauzelor este asigurată de către profesorii de serviciu de pe fiecare
palier și curte conform graficului profesorilor de serviciu pe şcoală;
Articolul 50
Elevii claselor primare pot rămâne în clasă numai sub supravegherea învățătorului, în cazul în care
vor ieși în coridor, învățătorul clasei respective trebuie să asigure serviciul.
Articolul 51
Profesorii vor face serviciul pe școală, respectiv în curtea școlii odată pe săptămână.
Articolul 52
Profesorii de serviciu vor fi prezenți la școală la ora 7,30 până la ora 15. Profesorul de serviciu
părăsește ultimul școala, dar nu înainte de a scrie procesul verbal în caietul de serviciu, și a pune
cataloagele în dulapul destinat depozitării cataloagelor. Securitatea zilnică a cataloagelor va fi
asigurată prin colaborarea secretariatului şcolii cu cadrele didactice de serviciu şi personalul
administrativ. Tot obligația profesorului de serviciu este și completarea condicii de prezență.
Articolul 53
Supravegherea circulaţiei elevilor pe casa scărilor va fi asigurată de profesorii de serviciu conform
graficului profesorilor de serviciu pe şcoală.
Articolul 54
Alte atribuţii ale profesorului/învăţătorului de serviciu sunt:
a) Verifică starea de curățenie a claselor și remediază imediat, prin personalul de serviciu
responsabil, deficientele semnalate.
b) Dupa ce s-a sunat de intrare are grijă ca elevii întârziați la ore sa intre în clasă, fără a produce
dezordine.
c) Ia legatura cu întreținătorul școlii pentru problemele constatate, incercând sa le rezolve rapid.
d) Consemnează cu exactitate in Registrul de procese-verbale deficientele semnalate.
e) În fiecare pauză este prezent in mijlocul elevilor
f) Consemnează absențele inopinate ale cadrelor didactice și anunță direcțiunea pentru a găsi
soluții imediate care să asigure desfășurarea fără probleme a procesului instructiv-educativ.
g) Aduc la cunoștința Directiunii, Politiei, Salvarii (dupa caz) evenimentele deosebite care
afectează securitatea instituției și a elevilor.
h) Au în vedere că, la sfârșitul programului, toate cataloagele sa fie securizate.
j)Verifică părăsirea de către elevii care au terminat orele de curs, a sălilor de clasă şi a incintei, fiind
conduşi de către cadrul didactic de la ultima oră de curs.
Articolul 55 Sancţiunile aplicate cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi personalului
nedidactic implicat în asigurarea securităţii şcolii, care nu efectuează sau nu respectă atribuţiile
privind serviciul pe şcoală, sunt prevăzute în codul muncii.
Capitol III
Personalul nedidactic
Articolul 56
(1) Personalul nedidactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de
contractele colective de muncă aplicabile.

(2) Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice dintr-o unitate de
învăţământ sunt coordonate de director. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ aprobă
comisiile de concurs şi validează rezultatele concursului.
(3) Angajarea personalului nedidactic în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se face de
către director, cu aprobarea consiliului de administraţie, prin încheierea contractului individual de
muncă.
Articolul 57
Programul personalului nedidactic. Personalul nedidactic are obligata de a asigura securitatea
şcolilor în următoarele intervale de timp:
Muncitor: 6.00-12.00
Personal de îngrijire: 700-1200
600-800

1400-1700
1300-1500

Capitol IV
Evaluarea personalului din unităţile de învăţământ
Articolul 58
Evaluarea personalului se face conform legislaţiei în vigoare şi a contractelor colective de muncă
aplicabile.
Articolul 59
(1) Evaluarea personalului didactic se realizează în baza fişei de evaluare adusă la cunoştinţă la
începutul anului şcolar.
(2) Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârşitul anului calendaristic.
(3)Conducerea unităţii de învăţământ va comunica în scris personalului didactic/nedidactic
rezultatul evaluării conform fişei specifice.
Capitolul V
Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învăţământ
Articolul 60 Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere răspund disciplinar
conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011și în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

TITLUL V
ORGANISME FUNCŢIONALE ŞI RESPONSABILITĂŢI ALE CADRELOR DIDACTICE
Capitolul I
Organisme funcționale la Școala Gimnazială „Gábor Áron”
Secțiunea 1
Consiliul profesoral
Articolul 61
(1) Consiliul profesoral a Școlii Gimnaziale Gábor Áron din Chichiș este format din totalitatea
cadrelor didactice de conducere, de predare, preşedintele consiliului profesoral este directorul.
(2) Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau
la solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic de predare şi instruire practică.

(3) Personalul didactic de conducere, de predare are dreptul să participe la toate şedinţele consiliilor
profesorale din unităţile de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea şi are obligaţia de a participa
la şedinţele consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde declară, în scris, la începutul
fiecărui an şcolar, că are norma de bază. Absenţa nemotivată de la şedinţele consiliului profesoral
din unitatea de învăţământ unde are norma de bază se consideră abatere disciplinară.
(4) Cvorumul necesar pentru întrunirea în şedinţă a consiliului profesoral este de 2/3 din numărul
total al membrilor, cadre didactice de conducere, de predare, cu norma de bază în unitatea de
învăţământ.
(5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total
al membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în unitate, şi sunt obligatorii pentru personalul
unităţii de învăţământ, precum şi pentru copii, elevi, părinţi reprezentanţi legali. Modalitatea de vot
se stabileşte la începutul şedinţei.
(6) Directorul unităţii de învăţământ numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, ales de
consiliul profesoral. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale
şedinţelor consiliului profesoral.
(7) La şedinţele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută,
personalul didactic auxiliar şi/sau personalul nedidactic din unitatea de învăţământ, reprezentanţi
desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai
operatorilor economici şi ai altor parteneri educaţionali. La şedinţele consiliului profesoral pot
participa şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate
învăţământ preuniversitar care au membri în unitate.
(8) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi participanţii au obligaţia să semneze
procesul-verbal de şedinţă.
(9) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de
procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Pe ultima pagină, directorul
unităţii de învăţământ semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila
unităţii de învăţământ.
(10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit de un dosar care conţine
anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări
etc.), numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. Registrul şi dosarul se păstrează într-un fişet
securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ.
(11) În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii
excepţionale, şedinţele consiliului profesoral se pot desfăşura on-line, prin mijloace electronice de
comunicare, în sistem de videoconferinţă.
Articolul 62
Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:
a)analizează, dezbate şi validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din
unitatea de învăţământ, care se face public;
b)alege, prin vot secret, reprezentanţii personalului didactic în consiliul de administraţie;
c)dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare
instituţională al unităţii de învăţământ;
d)dezbate şi aprobă rapoartele de activitate anuale, precum şi eventuale completări sau modificări
ale acestora;
e)aprobă raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentat de fiecare
învăţător/institutor/profesor pentru învăţământ primar/profesor-diriginte, precum şi situaţia şcolară
după încheierea sesiunilor de amânări, diferenţe şi corigenţe;
f)hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri, potrivit
prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de
învăţământ şi ale statutului elevului;

g)propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul didactic din unitatea de
învăţământ, conform reglementărilor în vigoare;
h)validează notele la purtare mai mici de 7, respectiv mai mici de 8 - în cazul unităţilor de
învăţământ cu profil pedagogic, teologic şi militar, precum şi calificativele la purtare mai mici de
„bine―, pentru elevii din învăţământul primar;
i)avizează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar următor şi o propune spre
aprobare consiliului de administraţie;
j)avizează proiectul planului de şcolarizare;
k)validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, în baza cărora
se stabileşte calificativul anual;
l)propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare profesională ale
cadrelor didactice;
m)dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
n)dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului şcolar sau din proprie iniţiativă, proiecte de
acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea la nivelul
sistemului naţional de învăţământ, formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora;
o)dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea actului educaţional din unitatea de
învăţământ şi propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a acestuia;
p)alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale comisiei pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii, în condiţiile legii;
q)îndeplineşte, în limitele legii, alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, precum şi orice
alte atribuţii potrivit legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile;
r)propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ, conform legii.
Articolul 63
Documentele consiliului profesoral sunt:
a)tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral;
b)convocatoare ale consiliului profesoral;
c)registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele proceselorverbale.
Secțiunea a 2-a
Consiliul clasei
Articolul 64
(1) Consiliul clasei funcţionează în învăţământul primar, gimnazial, este constituit din totalitatea
personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de
părinţi al clasei.
(2) Preşedintele consiliului clasei este învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar,
respectiv profesorul diriginte, în cazul învăţământului gimnazial.
(3) Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru sau ori de câte ori este necesar, la
solicitarea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, respectiv a
profesorului diriginte, a reprezentanţilor părinţilor şi ai elevilor.
(4) În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii
excepţionale, şedinţele consiliului clasei se pot desfăşura on-line, prin mijloace electronice de
comunicare în sistem de videoconferinţă.
Articolul 65
Consiliul clasei are următoarele atribuţii:
a)analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev;
b)stabileşte măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de comportament, cât şi
pentru elevii cu rezultate deosebite;
c)stabileşte notele/calificativele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de frecvenţa şi
comportamentul acestora în activitatea şcolară şi extraşcolară; propune consiliului profesoral

validarea notelor mai mici de 7,00 sau a calificativelor mai mici de „bine―, pentru învăţământul
primar;
d)propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
e)participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea
învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte sau a cel
puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei;
f)analizează abaterile disciplinare ale elevilor şi propune învăţătorului/institutorului/profesorului
pentru învăţământul primar/profesorului diriginte sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
Articolul 66
(1) Consiliul clasei se întruneşte în prezenţa a cel puţin 2/3 din totalul membrilor şi adoptă hotărâri
cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.
(2) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului clasei, toţi membrii au obligaţia să semneze procesulverbal de şedinţă. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale consiliilor clasei,
Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Registrul de
procese-verbale al consiliilor clasei este însoţit de un dosar care conţine anexele proceselor,
numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă.
Capitolul II
Responsabilități ale personalului didactic în Școala Gimnazială „Gábor Áron”
Secțiunea I
Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare
Articolul 67
(1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este un cadru
didactic titular, propus de consiliul profesoral şi aprobat de către consiliul de administraţie, în baza
unor criterii specifice aprobate de către consiliul de administraţie al Școlii Gimnaziale „Gábor
Áron‖.
(2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează
activitatea educativă din unitatea de învăţământ, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi
extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ, cu diriginţii, cu responsabilul comisiei de învăţământ
primar, cu consiliul reprezentativ al părinţilor , cu reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu consilierul
şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi neguvernamentali.
(3) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară
activitatea în baza prevederilor strategiilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind educaţia
formală şi nonformală.
(4) Directorul Școlii Gimnaziale „Gábor Áron‖stabileşte atribuţiile coordonatorului pentru proiecte
şi programe educative şcolare şi extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii.
Articolul 68
Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are următoarele
atribuţii:
a)coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din unitatea de
învăţământ;
b)avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale clasei/grupei;
c)elaborează proiectul programului/calendarului activităţilor educative şcolare şi extraşcolare ale
unităţii de învăţământ, în conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite de
către inspectoratul şcolar şi minister, în urma consultării consiliului reprezentativ al părinţilor, , şi a
elevilor, şi îl supune spre aprobare consiliului de administraţie;
d)elaborează, propune şi implementează proiecte de programe educative;

e)identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor elevilor, precum şi
posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea elevilor, a consiliului reprezentativ al părinţilor
şi asociaţiei de părinţi, acolo unde există;
f)prezintă consiliului de administraţie rapoarte anuale privind activitatea educativă şi rezultatele
acesteia;
g)diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ;
h)facilitează implicarea consiliului reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei de părinţi, acolo unde
există, şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative;
i)elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii sau reprezentanţii
legali pe teme educative;
j)propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate la
nivelul unităţii de învăţământ;
k)facilitează vizite de studii pentru elevi, în ţară şi în străinătate, desfăşurate în cadrul programelor
de parteneriat educaţional;
l)orice alte atribuţii rezultând din legislaţia în vigoare.
Articolul 69
Portofoliul coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare conţine:
a)oferta educaţională a unităţii de învăţământ în domeniul activităţii educative extraşcolare;
b)planul anual al activităţii educative extraşcolare;
c)programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare;
d)programe educative de prevenţie şi intervenţie;
e)modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare;
f)măsuri de optimizare a ofertei educaţionale extraşcolare;
g)rapoarte de activitate anuale;
h)documente care reglementează activitatea extraşcolară, în format letric/electronic, transmise de
inspectoratul şcolar şi minister, privind activitatea educativă extraşcolară.
Secțiunea a 2-a
Profesorul diriginte
Articolul 70
(1) Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei din învăţământul gimnazial.
(2) Un cadru didactic poate îndeplini atribuţiile de profesor diriginte la o singură formaţiune de
studiu.
(3) În cazul învăţământului primar, atribuţiile dirigintelui revin învăţătorului, institutorului,
profesorului pentru învăţământul primar.
Articolul 71
(1) Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de către directorul Școlii Gimnaziale „Gábor Áron‖, în
baza hotărârii consiliului de administraţie.
(2) La numirea profesorilor diriginţi se are în vedere, în măsura posibilităţilor, principiul
continuităţii, astfel încât clasa să aibă acelaşi diriginte pe parcursul unui nivel de învăţământ.
(3) De regulă, poate fi numit profesor diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel
puţin o jumătate din norma didactică în unitatea de învăţământ şi care predă la clasa respectivă.
Articolul 72
(1) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute în fişa postului cadrului didactic.
(2) Profesorul diriginte realizează anual planificarea activităţilor conform proiectului de dezvoltare
instituţională şi nevoilor educaţionale ale colectivului de elevi pe care îl coordonează. Planificarea
se avizează de către directorul Școlii Gimnaziale „Gábor Áron‖.
(3) Activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională sunt obligatorii şi sunt
desfăşurate de profesorul diriginte astfel:
a)în cadrul orelor din aria curriculară consiliere şi orientare;

(4) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare
profesională pentru elevii clasei. Activităţile se referă la:
a)teme stabilite în concordanţă cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe baza
programelor şcolare în vigoare elaborate pentru aria curriculară „Consiliere şi orientare―;
b)teme de educaţie în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale strategiilor naţionale,
precum şi în baza parteneriatelor încheiate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu alte ministere,
instituţii şi organizaţii.
(5) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi educative extraşcolare, pe care le stabileşte după
consultarea elevilor şi a părinţilor, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate pentru
colectivul de elevi.
Articolul 73
(1) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinţii sau reprezentanţii legali, profesorul
diriginte stabileşte, în acord cu aceştia, lunar, o întâlnire pentru prezentarea situaţiei şcolare a
elevilor, pentru discutarea problemelor educaţionale sau comportamentale specifice ale acestora. În
situaţii obiective cum ar fi: calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii excepţionale,
aceste întâlniri se pot desfăşura online, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de
videoconferinţă.
(2) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii sau reprezentanţii legali de la
fiecare formaţiune de studiu se comunică elevilor şi părinţilor.
(3) Întâlnirea cu părinţii sau reprezentanţii legali se recomandă a fi individuală, în conformitate cu o
programare stabilită în prealabil. La această întâlnire, la solicitarea părintelui/reprezentantului legal
sau a dirigintelui, poate participa şi elevul.
Articolul 74
Profesorul diriginte are următoarele atribuţii:
1. organizează şi coordonează:
a)activitatea colectivului de elevi;
b)activitatea consiliului clasei;
c)întâlniri cu părinţii sau reprezentanţii legali la începutul şi sfârşitul semestrului şi ori de câte ori
este cazul;
d)acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei;
e)activităţi educative şi de consiliere;
f)activităţi extracurriculare şi extraşcolare în unitatea de învăţământ şi în afara acesteia, inclusiv
activităţile realizate prin intermediul tehnologiei şi al internetului;
2. monitorizează:
a)situaţia la învăţătură a elevilor;
b)frecvenţa la ore a elevilor;
c)participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare;
d)comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare;
e)participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de voluntariat;
3. colaborează cu:
a)profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare
pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii specifice activităţilor
şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care îi implică pe elevi;
b)cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere şi orientare a elevilor clasei;
c)directorul unităţii de învăţământ, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi,
d)asociaţia şi comitetul de părinţi,;
e)alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;
f)compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de studii ale
elevilor clasei;pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării şi actualizării datelor referitoare la
elevi;

4. informează:
a)elevii şi părinţii sau reprezentanţii legali, despre prevederile regulamentului de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ;
b)elevii şi părinţii sau reprezentanţii legali, cu privire la reglementările referitoare la evaluări şi
examene şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul şcolar al elevilor;
c)părinţii sau reprezentanţii legali, despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, despre
frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii sau reprezentanţii
legali, precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie;
d)părinţii sau reprezentanţii legali, în cazul în care elevul înregistrează absenţe nemotivate;
informarea se face în scris; numărul acestora se stabileşte prin regulamentul de organizare şi
funcţionare a fiecărei unităţi de învăţământ;
e)părinţii sau reprezentanţii legali, în scris, referitor la situaţiile de corigenţă, sancţionările
disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;
Articolul 75
Profesorul diriginte mai are şi următoarele atribuţii:
a)completează catalogul clasei cu datele de identificare şcolară ale elevilor (nume, iniţiala tatălui,
prenume, număr matricol);
b)motivează absenţele elevilor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale
regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
c)propune, în cadrul consiliului clasei şi în consiliul profesoral, nota la purtare a fiecărui elev, în
conformitate cu reglementările prezentului regulament;
d)aduce la cunoştinţa consiliului profesoral, pentru aprobare, sancţiunile elevilor propuse de către
consiliul clasei, precum şi propunerea de ridicare a sancţiunilor privind scăderea notei la purtare;
e)pune în aplicare sancţiunile elevilor decise de consiliul profesoral în conformitate cu prezentul
regulament şi statutul elevului;
f)încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o consemnează în
catalog şi în carnetul de elev;
g)realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor acestora;
h)propune consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu legislaţia
în vigoare;
i)completează documentele specifice colectivului de elevi şi monitorizează completarea
portofoliului educaţional al elevilor;
j)întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei.
Articolul 76
Dispoziţiile mai sus menționate se aplică în mod corespunzător şi personalului didactic din
învăţământul preşcolar şi primar.
Articolul 77
(1) La nivelul Școlii Gimnaziale Gábor Áron funcţionează comisii:
1. cu caracter permanent;
2. cu caracter temporar;
3. cu caracter ocazional.
(I)Comisiile cu caracter permanent sunt:
a)comisia pentru curriculum;
b)comisia de evaluare şi asigurare a calităţii;
c)comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă;
d)comisia pentru controlul managerial intern;
e)comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul
şcolar şi promovarea interculturalităţii.
Articolul 78
Comisia pentru curriculum este compusă din coordonatorii de nivele si arii curriculare.

(1) Preşedintele comisiei pentru curriculum este directorul.
(2) Principalele atribuţii ale Comisiei pentru curriculum sunt:

a) procură documentele curriculare oficiale (planuri-cadru, programe şcoalre, ghiduri metodologice,
manuale şcolare, ordine ministeriale pentru aprobarea documentelor);
b) asigură aplicarea planului-cadru de învăţământ, aprobat anual prin ordin ministerial;
c) asigură logistica pentru activităţile curriculare;
d) asigură organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale, de corigenţă, de amânare şi de
diferenţă;
e) asigură fundamentarea dezvoltărilor locale de curriculum pe baza experienţelor resurselor umane
ale şcolii şi pe specificul comunitar;
f) asigură cadrelor didactice consultanţa în probleme de curriculum;
g) asigură coerenţă între curriculum-ul naţional şi dezvoltările locale, coordonarea dintre diferite
discipline/catedre şi rezolvă conflictele de prioritate dintre profesori, în interesul elevilor şi al
unităţii şcolare
h) elaborează oferta curriculară, ce urmează a fi aprobată de consiliul profesoral şi avizată de
inspectoratul şcolar.
Articolul 79
(1) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii CEAC este constituită şi funcţionează
conform prevederilor Legii privind asigurarea calităţii în educaţie (nr.75/2005)
(2) CEAC funcţionează după un Regulament propriu avizat de către Consiliul de

Administraţie şi aprobat de către Consiliul Profesoral.
(3) CEAC elaborează propriul Plan de activitate.
(4) CEAC este compusă din 7 persoane, după cumurmează:
- Directorul în calitate de coordonator;
- Trei profesori desemnaţi de Consiliul Profesoral (unul fiind numit responsabil CEAC);
- Un profesor, reprezentant al sindicatului;
- Un reprezentant al părinţilor desemnaţi de Consiliul Reprezentativ al Părinţilor;
- Un reprezentant al Consiliului local desemnat la cererea conducerii şcolii;
Articolul 80
(1) Comisia pentru sănătate şi securitate în muncă și pentru situații de urgență.
Atribuţiile comisiei constând:
-prelucrarea normelor de securitate şi sănătate a muncii pe diferite compartimente şi activităţi,
ţinând cont de riscurile şi accidentele ce pot interveni;
-organizarea periodică a instructajelor de protecţie a muncii pe activităţi ;

efectuarea instructajelor de protecţie a muncii pentru activităţi extracurriculare (de către
conducătorii activităţilor);
-prezentarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot apărea în
şcoală şi în afara şcolii;
-identifică necesarul de materiale specifice
-asigură condiţii normale de desfăşurare a activităţilor şcolii în colaborare cu administraţia
locală
-stabilirea unui program semestrial de popularizare şi avertizare a elevilor în privinţa
calamităţilor provocate de dezastre naturale (cutremure, inundaţii, incendii) sau produse de
om (incendii, războaie, poluare radioactivă, chimică etc);

-stabilirea unui program de activităţi practice care să vizeze pregătirea elevilor pentru
areacţiona rapid şi eficient în cazul producerii accidentelor mai sus menţionate;
În desfăşurarea activităţi Comisiei SSM-SU este respectată Procedura operaţională internă.
Articolul 81
La nivelul unităţii de învăţământ este constituită, prin decizie a directorului Comisia pentru
control managerial intern, în conformitate cu prevederile ORDIN SGG nr.600/2018 privind
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice (publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea1,nr.387 din 7mai 2018) si ORDIN nr.1.054 din 8 octombrie 2019
pentru aprobarea Normelo rmetodologice privind coordonarea şi supravegherea prin misiunie
îndrumare metodologică a stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern
managerial la entităţile publice.
Articolul 82
(1) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi
d
discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii este constituită la nivelul
unitățiide învățământ.
(2) Comisia are în principal următoarele atribuţii:
- Promovează spiritul de înţelegere, comunicare şi colaborare la nivelul elevilor şcolii
- Promovează atitudini non-discriminatorii în randulelevilor
- Inițiază acțiuni de încurajare și promovarea înterculturalității
- Inițiază și promovează acțiuni de stoparea actelor de corupție
- Contribuie la îmbunătăţirea modalităţilor de comunicare şi relaţionarea elevilor în vederea

respectării prevederilor prezentului regulament
- Centralizează lunar sancţiunile acordate elevilor
II.Comisii cu caracter temporar:
1) Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar;
2) Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului peșcoală;
3) Comisia de gestionare SIIIR;
4) Comisia de inventariere;
5) Comisia pentru organizarea examenelor;
6) Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor destudii;
7) Comisia consiliere, orientare și activități extrașcolare.
8) Comisia pentru casare;
9) Comisia pentruprograme pentru sustinerea educational a(burse, rechizite, 200euroetc)
10) Comisia pentru distribuirea produselor de panificație, lapte,măr;
11) Comisia pentru manuale școlare și fondul decarte;
12) Comisia de mobilitate.

III.Comisii cu caracter ocazional
Comisia pentru cercetare disciplinară
(3) Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar,
comisiile cu caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului şcolar,
iar comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel de
comisii

Articolul 83
(1) Comisiile de la nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei de
constituire emise de directorul unităţii de învăţământ. În cadrul comisiilor sunt cuprinşi şi
reprezentanţi ai elevilor şi ai părinţilor sau ai reprezentanţilor legali, nominalizaţi de consiliul şcolar
al elevilor, respectiv consiliul reprezentativ al părinţilor .
(2) Activitatea comisiilor din unitatea de învăţământ şi documentele elaborate de membrii comisiei
sunt reglementate prin acte normative
(3) Fiecare unitate de învăţământ îşi elaborează proceduri privind funcţionarea comisiilor în funcţie
de nevoile proprii.
TITLUL VI
STRUCTURA, ORGANIZAREA ŞI RESPONSABILITĂŢILE PERSONALULUI
DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC
Capitol I
Compartimentul secretariat
Articolul 84
(1) Compartimentul secretariat cuprinde, secretar cu ½ normă
(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului.
Articolul 85
Compartimentul secretariat are următoarele atribuţii:
a)transmiterea informaţiilor la nivelul unităţii de învăţământ;
b)întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date;
c)întocmirea şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte categorii de documente solicitate de
către autorităţi, precum şi a corespondenţei unităţii;
d)înscrierea copiilor/elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea şi actualizarea
permanentă
a
evidenţei
acestora
şi
rezolvarea
problemelor
privind
mişcarea
antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administraţie;
e)rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor şi evaluărilor naţionale, ale
concursurilor de ocupare a posturilor vacante, conform atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare
sau de fişa postului;
f)completarea, verificarea, păstrarea în condiţii de securitate şi arhivarea documentelor referitoare la
situaţia şcolară a elevilor şi a statelor de funcţii;
g)procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii şi a documentelor şcolare, în
conformitate cu prevederile regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al
documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului
educaţiei şi cercetării;
h)selecţia, evidenţa şi depunerea documentelor la Arhivele Naţionale, după expirarea termenelor de
păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare―, aprobat prin ordin al ministrului
educaţiei şi cercetării;
i)păstrarea şi aplicarea ştampilei unităţii pe documentele avizate şi semnate de persoanele
competente, în situaţia existenţei deciziei directorului în acest sens;
j)întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor, potrivit legislaţiei
în vigoare sau fişei postului;
k)întocmirea statelor de personal;
l)întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii de învăţământ;
m)calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul contabilitate;
n)gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ;
o)întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului, în
conformitate cu legislaţia în vigoare;

p)orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, contractele
colective de muncă aplicabile, regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii, regulamentul
intern, hotărârile consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.
Capitolul II
Serviciul financiar
Articolul 86
(1) Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unităţii de învăţământ în care
sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, evidenţa contabilă, întocmirea şi transmiterea
situaţiilor financiare, precum şi orice alte activităţi cu privire la finanţarea şi contabilitatea
instituţiilor, prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractele colective de muncă aplicabile, de
regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii şi de regulamentul intern.
(2) Serviciul financiar ese realizată la Școala Gimnazială Gábor Áron de către un contabil cu 1/2
normă, subordonat directorului unităţii de învăţământ.
(3)Serviciul financiar are următoarele atribuţii:
a)desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii de învăţământ;
b)gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unităţii de învăţământ, în
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile consiliului de administraţie;
c)întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform legislaţiei în vigoare
şi contractelor colective de muncă aplicabile;
d)informarea periodică a consiliului de administraţie cu privire la execuţia bugetară;
e)organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor;
f)consemnarea în documente justificative a oricărei operaţiuni care afectează patrimoniul unităţii de
învăţământ şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor;
g)întocmirea şi verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat;
h)valorificarea rezultatelor procesului de inventariere a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de lege
şi ori de câte ori consiliul de administraţie consideră necesar;
i)întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar;
j)îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ faţă de bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale de stat, bugetul local şi faţă de terţi;
k)implementarea procedurilor de contabilitate;
l)avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de
administraţie, prin care se angajează fondurile unităţii;
m)întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea,
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de normele
legale în materie;
n)orice alte atribuţii specifice serviciului, rezultând din legislaţia în vigoare şi hotărârile consiliului
de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.
.
TITLUL VII
ELEVII
Capitolul I
Dobândirea şi exercitarea calităţii de elev
Articolul 87
Beneficiarii primari ai educaţiei sunt antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii.
Articolul 88
(1) Dobândirea calităţii de beneficiar primar al educaţiei se face prin înscrierea în Școala Gimnazială
„Gábor Áron‖

(2) Înscrierea se aprobă de către consiliul de administraţie, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a
prezentului regulament şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii, ca urmare a
solicitării scrise a părinţilor sau reprezentanţilor legali.
(3) În situaţia în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumulează absenţe ca
urmare a unor probleme medicale sau se observă manifestări de oboseală sau de neadaptare şcolară,
părinţii sau reprezentanţii legali pot depune la unitatea de învăţământ o solicitare de retragere a
elevului în vederea reînscrierii în anul şcolar următor, în clasa corespunzătoare nivelului din care s-a
retras; la cererea motivată a părintelui, reînscrierea se poate face şi în anul şcolar în care s-a solicitat
retragerea, în clasa anterioară nivelului din care s-a retras elevul.
Articolul 89
Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor, dacă nu există prevederi specifice de
admitere în clasa respectivă, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.
Articolul 90
(1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor fizic sau online şi prin participarea la
activităţile existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ.
(2) Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an şcolar de către
Școala Gimnazială „Gábor Áron‖.
Articolul 91
(1) Prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează, în
mod obligatoriu, fiecare absenţă.
(2) Motivarea absenţelor se face de către învăţătorul/ institutorul/profesorul pentru învăţământul
primar/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative.
(3) În cazul elevilor minori, părinţii sau reprezentanţii legali au obligaţia de a prezenta personal
învăţătorului/institutorului/ profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte actele
justificative pentru absenţele copilului său.
(4) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, după caz: adeverinţă eliberată
de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă/certificat medical/foaie de
externare/scrisoare medicală eliberat(ă) de unitatea sanitară în care elevul a fost internat. Actele
medicale trebuie să aibă viza medicului de familie care are în evidenţă fişele medicale.
(5) În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise
ale părintelui sau reprezentantului legal al elevului sau ale elevului major, adresate
învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte al clasei,
avizate în prealabil de motivare de către directorul unităţii de învăţământ.
(6) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor se prezintă în termen de 7 zile de la reluarea
activităţii elevului şi sunt păstrate de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul
primar/profesorul diriginte pe tot parcursul anului şcolar.
Articolul 92
Elevii din învăţământul preuniversitar retraşi se pot reînmatricula, la cerere, de regulă la începutul
anului şcolar, la acelaşi nivel/ciclu de învăţământ şi aceeaşi formă de învăţământ, cu susţinerea,
după caz, a examenelor de diferenţă, redobândind astfel calitatea de elev.
Capitolul II
Activitatea educativă extraşcolară
Articolul 93
Activitatea educativă extraşcolară din Școala Gimnazială „Gábor Áron‖ este concepută ca mediu de
dezvoltare personală, ca modalitate de formare şi întărire a culturii organizaţionale a unităţii de
învăţământ şi ca mijloc de îmbunătăţire a motivaţiei, frecvenţei şi performanţei şcolare, precum şi de
remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor.
Articolul 94

(1) Activitatea educativă extraşcolară din Școala Gimnazială „Gábor Áron‖ se desfăşoară în afara
orelor de curs.
(2) Activitatea educativă extraşcolară din Școala Gimnazială „Gábor Áron‖ se poate desfăşura fie în
incinta unităţii de învăţământ, fie în afara acesteia, în palate şi cluburi ale copiilor, în cluburi
sportive şcolare, în baze sportive şi de agrement, în spaţii educaţionale, culturale, sportive, turistice,
de divertisment.
Articolul 95
(1) Activităţile educative extraşcolare desfăşurate în Școala Gimnazială „Gábor Áron‖ pot fi:
culturale, civice, artistice, tehnice, aplicative, ştiinţifice, sportive, turistice, de educaţie rutieră,
antreprenoriale, pentru protecţie civilă, de educaţie pentru sănătate şi de voluntariat.
(2) Activităţile educative extraşcolare pot consta în: proiecte şi programe educative, concursuri,
festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediţii, şcoli, tabere şi
caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere
deschise etc.
(3) Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei grupe/clase de
antepreşcolari/preşcolari/elevi, de către educator-puericultor/educatoare/învăţător/institutor/profesor
pentru învăţământul preşcolar/primar/profesor diriginte, cât şi la nivelul unităţii de învăţământ, de
către coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare.
(4) Activităţile educative extraşcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al unităţii de învăţământ,
împreună cu consiliul elevilor, în conformitate cu opţiunile elevilor şi ale consiliului reprezentativ al
părinţilor şi ale asociaţiilor părinţilor, acolo unde acestea există, ale reprezentanţilor legali, precum
şi cu resursele de care dispune unitatea de învăţământ.
(5) Organizarea activităţilor extraşcolare sub forma excursiilor, taberelor, expediţiilor şi a altor
activităţi de timp liber care necesită deplasarea din localitatea de domiciliu se face în conformitate
cu regulamentul aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.
(6) Activităţile extraşcolare de timp liber care nu necesită deplasarea din localitate, precum şi
activităţile extracurriculare şi extraşcolare organizate în incinta unităţii de învăţământ se derulează
conform prevederilor prezentului regulament şi, după caz, cu acordul de principiu al părintelui sau
reprezentantului legal al copilului/elevului, exprimat la începutul anului şcolar.
(7) Calendarul activităţilor educative extraşcolare este aprobat de consiliul de administraţie al
unităţii de învăţământ.
Capitolul III
Evaluarea copiilor/elevilor
Secțiunea 1
Evaluarea rezultatelor învăţării. Încheierea situaţiei şcolare
Articolul 96
Evaluarea are drept scop identificarea nivelului la care se află la un anumit moment învăţarea,
orientarea şi optimizarea acesteia.
Articolul 97
(1) Conform legii, evaluările în sistemul de învăţământ preuniversitar se realizează la nivel de
disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire.
(2) În sistemul de învăţământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competenţe, oferă feedback
real elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice şi stă la baza planurilor individuale de învăţare.
(3) Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj etc., nu poate fi folosit ca mijloc de
coerciţie, acesta reflectând strict rezultatele învăţării, conform prevederilor legale.
Articolul 98
(1) Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează permanent, pe parcursul anului şcolar.
(2) La sfârşitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socioemoţionale, cognitive, a
limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor faţă de învăţare ale

copilului, realizată pe parcursul întregului an şcolar, se finalizează prin completarea unui raport, de
către cadrul didactic responsabil, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului
educaţiei şi cercetării.
Articolul 99
(1) Instrumentele de evaluare s-au stabilit în funcţie de vârstă şi de particularităţile psihopedagogice
ale beneficiarilor primari ai educaţiei şi de specificul fiecărei discipline. Acestea sunt:
a)evaluări orale;
b)teste, lucrări scrise;
c)experimente şi activităţi practice;
d)referate;
e)proiecte;
f)probe practice;
Articolul 101
Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip şi lucrările semestriale scrise (teze) se
elaborează pe baza cerinţelor didactico-metodologice stabilite de programele şcolare, parte a
curriculumului naţional.
Articolul 102
(1) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin:
a)aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului - la nivelurile antepreşcolar, preşcolar şi clasa
pregătitoare;
b)calificative la clasele I-IV şi în învăţământul special care şcolarizează elevi cu deficienţe grave,
severe, profunde sau asociate;
c)note de la 1 la 10 în învăţământul secundar şi în învăţământul postliceal.
(2) Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma:
„Calificativul/data― sau „Nota/data―, cu excepţia celor de la nivelurile antepreşcolar şi preşcolar,
care sunt trecute în caietul de observaţii, şi ale celor de la clasa pregătitoare, care se trec în raportul
anual de evaluare.
(3) Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul
examenelor/concursurilor organizate la nivelul unităţii de învăţământ, conform prezentului
regulament, se acordă nota 1 sau, după caz, calificativul insuficient.
Articolul 103
(1) Pentru nivelul preşcolar, rezultatele evaluării se comunică şi se discută cu părinţii sau
reprezentanţii legali.
(2) Calificativele/Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor şi se trec în catalog şi în
carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă.
(3) În învăţământul primar cu predare în limbile minorităţilor naţionale, calificativele se pot
comunica şi în limba de predare de către cadrul didactic.
(4) Numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu,
exclusiv nota de la lucrarea scrisă semestrială (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 calificative/note este de două.
(6) Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin un calificativ/o notă în plus faţă de
numărul de calificative/note prevăzut la alin. (4), ultimul calificativ/ultima notă fiind acordat/ă, de
regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului.
(7) Disciplinele la care se susţin lucrări scrise semestriale (teze), precum şi perioadele pentru
desfăşurare a acestora se stabilesc de către direcţia de specialitate din Ministerul Educaţiei şi
Cercetării.
(8) Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special destinată
acestui scop şi se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în unitatea de
învăţământ până la sfârşitul anului şcolar.

Articolul 104
(1) La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, cadrele didactice au obligaţia să
încheie situaţia şcolară a elevilor.
(2) La sfârşitul fiecărui semestru, învăţătorul/institutorul/ profesorul pentru învăţământul
primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin care
sunt evaluate frecvenţa şi comportamentul elevului, respectarea de către acesta a reglementărilor
adoptate de unitatea de învăţământ.
(3) La sfârşitul fiecărui semestru, învăţătorul/institutorul/ profesorul pentru învăţământul
primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situaţiei
şcolare a fiecărui elev.
Articolul 105
(1) La fiecare disciplină de studiu media semestrială este calculată din numărul de note prevăzut de
prezentul regulament.
(2) La disciplinele de studiu la care nu se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza), media
semestrială se obţine prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La
o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.
(3) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepţia notei
de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.
(4) La disciplinele de studiu la care se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza), media semestrială se
calculează astfel: „media semestrială = (3M + T)/4―, unde „M― reprezintă media la evaluarea
periodică, iar „T― reprezintă nota obţinută la lucrarea scrisă semestrială (teză). Nota astfel obţinută
se rotunjeşte la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în
favoarea elevului.
(5) Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două medii semestriale,
calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire. În cazul în care elevul a fost scutit medical, pe un
semestru, la disciplina educaţie fizică şi sport, calificativul/media de pe semestrul în care elevul nu a
fost scutit devine calificativul/media anuală.
(6) Nota lucrării scrise semestriale (teză) şi mediile semestriale şi anuale se consemnează în catalog
cu cerneală roşie..
(8) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale de la
toate disciplinele/modulele şi de la purtare.
Articolul 106
(1) La clasele I-IV se stabilesc calificative semestriale şi anuale la fiecare disciplină de studiu.
(2) Pentru aceste clase, calificativul semestrial pe disciplină/domeniu de studiu se stabileşte astfel:
se aleg două calificative cu frecvenţa cea mai mare, acordate în timpul semestrului, după care, în
perioadele de recapitulare şi de consolidare a materiei, în urma aplicării unor probe de evaluare
sumativă, cadrul didactic poate opta pentru unul dintre cele două calificative.
(3) Pentru aceste clase, calificativul anual la fiecare disciplină/domeniu de studiu este dat de unul
dintre calificativele semestriale stabilite de cadrul didactic în baza următoarelor criterii:
a)progresul sau regresul elevului;
b)raportul efort-performanţă realizată;
c)creşterea sau descreşterea motivaţiei elevului;
d)realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau de recuperare, stabilite de
cadrul didactic şi care au fost aduse la cunoştinţa părintelui, tutorelui sau reprezentantului legal.
Articolul 107
(1) În învăţământul primar, calificativele semestriale şi anuale la fiecare disciplină se consemnează
în catalog de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul de
specialitate.
Calificativele
la
purtare
se
consemnează
în
catalog
de
către
învăţători/institutori/profesorii pentru învăţământul primar.
Articolul 108

(1) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi sport. Acestor
elevi nu li se acordă calificative/note şi nu li se încheie media la această disciplină în semestrul sau
în anul în care sunt scutiţi medical.
(2) Pentru elevii scutiţi medical, profesorul de educaţie fizică şi sport consemnează în catalog, la
rubrica respectivă, „scutit medical în semestrul― sau „scutit medical în anul şcolar―, specificând
totodată documentul medical, numărul şi data eliberării acestuia. Documentul medical va fi ataşat la
dosarul personal al elevului, aflat la secretariat.
(3) Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv la
orele de educaţie fizică şi sport, dar trebuie să aibă încălţăminte adecvată pentru sălile de sport.
Absenţele la aceste ore se consemnează în catalog.
(4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical, în timpul orei de educaţie fizică şi sport,
cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice care vor avea în vedere recomandările
medicale, de exemplu: arbitraj, cronometrare, măsurare, înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea
scorului etc.
Articolul 109
Participarea la ora de religie se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Articolul 110
(1) Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare disciplină de
studiu/modul cel puţin media anuală 5,00/calificativul „Suficient―, iar la purtare, media anuală
6,00/calificativul „Suficient―.
Articolul 111
Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară la
una sau la mai multe discipline de studiu/module din următoarele motive:
a)au absentat, motivat şi nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un
semestru la disciplinele/modulele respective;
b)au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul unităţii de învăţământ în urma unor solicitări
oficiale, pentru perioada participării la festivaluri şi concursuri profesionale, cultural-artistice şi
sportive, interne şi internaţionale, cantonamente şi pregătire specializată;
c)au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
d)au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte ţări;
e)nu au un număr suficient de calificative/note, necesar pentru încheierea mediei/mediilor, sau nu au
calificativele/mediile semestriale ori anuale la disciplinele/modulele respective, consemnate în
catalog de către cadrul didactic, din alte motive decât cele de mai sus, neimputabile personalului
didactic de predare.
Articolul 112
(1) Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi încheie situaţia şcolară în primele patru săptămâni de
la revenirea la şcoală.
(2) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor prevăzuţi la alin. (1) se face pe baza calificativelor/notelor
consemnate în rubrica semestrului I, datate la momentul evaluării.
(3) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al II-lea, a celor declaraţi amânaţi pe
semestrul I care nu şi-au încheiat situaţia şcolară conform prevederilor alin. (1) şi (2) sau a celor
amânaţi anual se face înaintea sesiunii de corigenţe, într-o perioadă stabilită de consiliul de
administraţie. Elevii amânaţi care nu promovează la una sau două discipline/module de studiu în
sesiunea de examene de încheiere a situaţiei şcolare a elevilor amânaţi se pot prezenta la sesiunea de
examene de corigenţe. Elevii declaraţi amânaţi anual din clasa pregătitoare, respectiv din clasa I,
care nu se prezintă în sesiunile de examinare sunt reînscrişi în clasa pentru care nu s-a încheiat
situaţia şcolară.
Articolul 113

(1) Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin calificativul „Insuficient―/medii anuale sub 5,00 la cel
mult două discipline de studiu, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere
a situaţiei şcolare la cel mult două discipline de studiu.
(2) Pentru elevii corigenţi se organizează anual o singură sesiune de examene de corigenţă, într-o
perioadă stabilită de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Articolul 114
(1) Sunt declaraţi repetenţi:
a)elevii care au obţinut calificativul „Insuficient―/medii anuale sub 5,00 la mai mult de două
discipline de învăţământ/module care se finalizează la sfârşitul anului şcolar. Prevederile se aplică şi
elevilor care nu au promovat, la mai mult de două module, la examenele de corigenţă în sesiunea
specială, organizată în conformitate cu art. 119 alin. (4);
b)elevii care au obţinut la purtare calificativul anual „Insuficient―/media anuală mai mică de 6,00;
c)elevii corigenţi care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigenţă sau la sesiunea specială
prevăzută la sau care nu promovează examenul la toate disciplinele/modulele la care se află în
situaţie de corigenţă;
d)elevii amânaţi care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare la cel puţin o
disciplină/un modul;
e)elevii exmatriculaţi, cu drept de reînscriere; acestora li se înscrie în documentele şcolare „Repetent
prin exmatriculare, cu drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ sau în altă unitate de
învăţământ―, respectiv „fără drept de înscriere în nicio unitate de învăţământ pentru o perioadă de
trei ani―.
(2) La sfârşitul clasei pregătitoare şi al clasei I elevii nu pot fi lăsaţi repetenţi. Elevii care, pe
parcursul anului şcolar, au manifestat dificultăţi de învăţare, menţionate în raportul de evaluare a
dezvoltării fizice, socioemoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării
capacităţilor şi atitudinilor faţă de învăţare, rămân în colectivele în care au învăţat şi intră, pe
parcursul anului şcolar următor, într-un, realizat de un învăţător/institutor/profesor pentru
învăţământul primar împreună cu un specialist de la centrul judeţean de resurse şi asistenţă
educaţională.
(3) Elevii declaraţi repetenţi se pot înscrie în anul şcolar următor în clasa pe care o repetă, la unitate
Școala Gimnazială Gábor Áron, sau se pot transfera la o altă unitate de învăţământ.
Articolul 115
(1) După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o singură disciplină de
învăţământ au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se aprobă de către director, în cazuri
justificate, o singură dată pe an şcolar.
(2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unităţii de învăţământ, în termen de 24 de ore
de la afişarea rezultatelor examenului de corigenţă.
(3) Reexaminarea se desfăşoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai târziu
de data începerii cursurilor noului an şcolar.
(4) Comisia de reexaminare se numeşte prin decizie a directorului şi este formată din alte cadre
didactice decât cele care au făcut examinarea anterioară.
Articolul 116
(1) Pentru elevii declaraţi corigenţi sau amânaţi anual, examinarea se face din toată materia studiată
în anul şcolar, conform programei şcolare.
(2) Pentru elevii amânaţi pentru un semestru, examinarea în vederea încheierii situaţiei se face
numai din materia acelui semestru.
(3) În situaţia transferării elevului după semestrul I, secretarul şcolii înscrie în catalogul clasei la
care se transferă candidatul numai mediile din primul semestru de la disciplinele pe care elevul le
studiază
(4) În cazul elevilor transferaţi, aceştia preiau disciplinele opţionale ale clasei în care se transferă. În
situaţia transferului elevului la începutul semestrului al II-lea sau în cursul acestuia, mediile

semestriale obţinute la disciplinele opţionale ale clasei la sfârşitul semestrului al II-lea devin medii
anuale pentru disciplina respectivă.
(5) În situaţia menţionată la alin. (4), în foaia matricolă vor fi trecute atât disciplinele opţionale pe
care le-a parcurs elevul la unitatea de învăţământ de la care se transferă, la care are situaţia şcolară
încheiată pe primul semestru, cât şi cele ale clasei din unitatea de învăţământ la care se transferă. În
acest caz, media semestrială la fiecare din aceste discipline opţionale devine medie anuală.
Articolul 117
(1) Obligaţia de a frecventa cursurile la forma cu frecvenţă încetează la vârsta de 18 ani. Persoanele
care nu au finalizat învăţământul obligatoriu până la această vârstă şi care au depăşit cu mai mult de
trei ani vârsta clasei îşi pot continua studiile, la cerere, şi la forma de învăţământ cu frecvenţă,
cursuri serale sau la forma cu frecvenţă redusă.
(2) Persoanele care au depăşit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise şi care
nu au absolvit învăţământul primar până la vârsta de 14 ani, precum şi persoanele care au depăşit cu
mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise şi care nu au finalizat învăţământul
secundar inferior pot continua studiile, la solicitarea acestora, şi în programul „A doua şansă―,
conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.
Articolul 118
(1) Elevii care, indiferent de cetăţenie sau statut, au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ din
altă ţară sau la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul
României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări pot dobândi calitatea de
elev în România numai după recunoaşterea sau echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene,
respectiv de către minister a studiilor urmate în străinătate şi, după caz, după susţinerea examenelor
de diferenţă stabilite în cadrul procedurii de echivalare.
(2) Elevii menţionaţi la alin. (1) vor fi înscrişi ca audienţi până la finalizarea procedurii de
echivalare, indiferent de momentul în care părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora solicită
şcolarizarea.
(3) Activitatea elevilor audienţi va fi înregistrată în cataloage provizorii, toate menţiunile privind
evaluările şi frecvenţa urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea recunoaşterii şi a
echivalării studiilor parcurse în străinătate şi după promovarea eventualelor examene de diferenţă.
(4) Indiferent de cetăţenie sau statut, alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca audient
se face, prin decizie, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de
administraţie luate în baza analizării raportului întocmit de o comisie formată din cadre didactice
care predau la nivelul de studiu pentru care se solicită înscrierea, stabilită la nivelul unităţii de
învăţământ, din care fac parte şi directorul/consilier şcolar.
(5) Evaluarea situaţiei elevului şi decizia menţionată la alin. (4) vor ţine cont de vârsta şi nivelul
dezvoltării psihocomportamentale a elevului, de recomandarea părinţilor, de nivelul obţinut în urma
unei evaluări orale sumare, de perspectivele de evoluţie şcolară.
(6) În cazul în care părinţii sau reprezentanţii legali nu sunt de acord cu recomandarea comisiei
privind nivelul clasei în care va fi înscris elevul audient, elevul va fi înscris la clasa pentru care
optează părinţii, pe răspunderea acestora asumată prin semnătură.
(7) Dosarul de echivalare va fi depus de către părinţii sau reprezentanţii legali ai elevului Școala
Gimnazială Gábor Áron la care este înscris elevul ca audient. Unitatea de învăţământ transmite
dosarul către inspectoratul şcolar, în termen de cel mult 5 zile de la înscrierea elevului ca audient.
(8) În cazul în care părinţii sau reprezentanţii legali nu au depus dosarul în termen de 30 de zile de la
înscrierea elevului ca audient, acesta va fi înscris în clasa următoare ultimei clase absolvite în
România sau în clasa stabilită de comisia prevăzută la alin. (4).
(9) În termen de maximum 15 zile de la primirea avizului favorabil din partea inspectoratelor şcolare
judeţeneprivind recunoaşterea şi echivalarea studiilor, elevul audient este înscris în catalogul clasei
şi i se transferă din catalogul provizoriu toate menţiunile cu privire la activitatea desfăşurată - note,
absenţe etc.

Articolul 119
(1) Consiliul profesoral a Școlii Gimnaziale Gábor Áron, validează situaţia şcolară a elevilor, pe
clase, în şedinţa de încheiere a cursurilor semestriale/anuale, iar secretarul consiliului consemnează
în procesul-verbal numărul elevilor promovaţi, numărul şi numele elevilor corigenţi, repetenţi,
amânaţi, exmatriculaţi, precum şi numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00.
(2) Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică în scris părinţilor sau
reprezentanţilor legali sau, după caz, elevilor majori de către învăţător/institutor/profesorul pentru
învăţământul primar/profesorul diriginte, în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor fiecărui
semestru/an şcolar.
(3) Pentru elevii amânaţi sau corigenţi, învăţătorul/ institutorul/profesorul pentru învăţământul
primar/profesorul diriginte comunică în scris părinţilor, tutorelui sau reprezentantului legal
programul de desfăşurare a examenelor de corigenţă şi perioada de încheiere a situaţiei şcolare.
(4) Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui/ reprezentantului legal sau al
elevului/absolventului major, documentele elevului, cu excepţia situaţiei prevăzute de Legea nr.
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Secţiunea a 2-a
Examenele organizate la nivelul unităţii de învăţământ
Articolul 120
(1) Examenele organizate de unităţile de învăţământ sunt:
a)examen de corigenţă;
b)examen de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii declaraţi amânaţi;
(2) Se interzice organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în prima clasă a
învăţământului primar. În situaţia în care părintele, tutorele sau reprezentantul legal decide
înscrierea copilului în clasa pregătitoare înainte de vârsta stabilită prin lege, după caz, conform
normelor în vigoare, cadrul didactic de la grupa de învăţământ preşcolar pe care a frecventat-o
copilul sau centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională, pentru copiii care se întorc din
străinătate, realizează evaluarea nivelului de dezvoltare al acestora.
Articolul 121
(1) Pentru desfăşurarea examenelor există trei tipuri de probe: scrise, orale .
(2) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte, prin decizie, în baza hotărârii consiliului de
administraţie, componenţa comisiilor şi datele de desfăşurare a examenelor. Comisia de corigenţe
are în componenţă un preşedinte şi câte două cadre didactice examinatoare pentru fiecare comisie pe
disciplină. Comisia este responsabilă de realizarea subiectelor.
(3) La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de specialităţi înrudite/din
aceeaşi arie curriculară.
(4) Pentru examinarea elevilor corigenţi, unul dintre cadrele didactice este cel care a predat elevului
disciplina/modulul de învăţământ în timpul anului şcolar. În mod excepţional, în situaţia în care între
elev şi profesor există un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluării, în comisia de examen este
numit un alt cadru didactic de aceeaşi specialitate sau, după caz, de specialităţi înrudite din aceeaşi
arie curriculară.
Articolul 122
(1) Proba scrisă a examenelor are o durată de 45 de minute pentru învăţământul primar şi de 90 de
minute pentru gimnazial, din momentul primirii subiectelor de către elev. Proba scrisă conţine două
variante de subiecte, dintre care elevul tratează o singură variantă, la alegere.
(2) Proba orală a examenelor se desfăşoară prin dialog cadru didactic - elev, pe baza biletelor de
examen. Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât numărul elevilor care susţin
examenul la disciplina/modulul respectivă/respectiv. Fiecare bilet conţine două subiecte. Elevul
poate schimba biletul de examen cel mult o dată.

(3) Fiecare cadru didactic examinator acordă elevului câte o notă la fiecare probă susţinută de
acesta. Notele de la probele orale sau practice sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi şi
fracţionare. Media aritmetică a notelor acordate la cele două probe, rotunjită la nota întreagă cea mai
apropiată, reprezintă nota finală la examenul de corigenţă, fracţiunile de 50 de sutimi rotunjindu-se
în favoarea elevului.
(4) Media obţinută de elev la examenul de corigenţă este media aritmetică, calculată cu două
zecimale, fără rotunjire, 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 de examen.
(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; calificativul final al elevului la examenul de corigenţă se stabileşte de comun acord
între cei doi examinatori.
Articolul 123
(1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplin de examen dacă obţine cel puţin calificativul
„Suficient―/media 5,00.
(2) Sunt declaraţi promovaţi anual elevii care obţin, la fiecare disciplină la care susţin examenul de
corigenţă, cel puţin calificativul „Suficient―/media 5,00.
(3) Media obţinută la examenul de corigenţă, la cel de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii
amânaţi pentru un an şi la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină studiată timp de un an
şcolar 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 II-lea media
obţinută constituie media semestrială a elevului la disciplina respectivă.
Articolul 124
(1) Elevii corigenţi sau amânaţi care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, dovedite
cu acte, depuse în cel mult 7 zile lucrătoare de la data examenului, sunt examinaţi la o dată
ulterioară, stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai târziu de începerea cursurilor noului an
şcolar.
(2) În situaţii excepţionale, respectiv internări în spital, imobilizări la pat etc., dovedite cu acte,
inspectoratul şcolar poate aproba susţinerea examenului şi după începerea cursurilor noului an
şcolar.
Articolul 125
(1) Rezultatele obţinute la examenele de încheiere a situaţiei şcolare, la examenele pentru elevii
amânaţi şi la examenele de corigenţă, inclusiv la cele de reexaminare, se consemnează în catalogul
de examen de către cadrele didactice examinatoare şi se trec în catalogul clasei de către secretarul
unităţii de învăţământ, în termen de maximum 5 zile de la afişarea rezultatelor, dar nu mai târziu de
data începerii cursurilor noului an şcolar.
(2) Preşedintele comisiei de examen predă secretarului unităţii de învăţământ toate documentele
specifice acestor examene: cataloagele de examen, lucrările scrise şi însemnările elevilor la proba
orală/practică. Aceste documente se predau imediat după finalizarea examenelor, dar nu mai târziu
de data începerii cursurilor noului an şcolar
(5) Lucrările scrise şi foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului se păstrează în
arhiva unităţii de învăţământ timp de un an.
(6) Rezultatul la examenele de corigenţă şi la examenele de încheiere a situaţiei pentru elevii
amânaţi, precum şi situaţia şcolară anuală a elevilor se afişează, la loc vizibil, a doua zi după
încheierea sesiunii de examen şi se consemnează în procesul-verbal al primei şedinţe a consiliului
profesoral.
Articolul 126

După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situaţiei de corigenţă sau de reexaminare,
învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte consemnează în
catalog situaţia şcolară a elevilor care au participat la aceste examene.
Capitolul IV
Transferul elevilor
Articolul 127
Copiii şi elevii au dreptul să se transfere de la o clasă la alta, de la o unitate de învăţământ la alta, în
conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare şi
funcţionare a unităţii de învăţământ la care se face transferul.
Articolul 128
Transferul copiilor şi elevilor se face cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de
învăţământ la care se solicită transferul şi cu avizul consultativ al consiliului de administraţie al
unităţii de învăţământ de la care se transferă.
Articolul 129
Gemenii, tripleţii etc. se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la cererea
părintelui sau reprezentantului legal sau la cererea elevilor, dacă aceştia sunt majori, cu aprobarea
consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.
Articolul 130
După aprobarea transferului, unitatea de învăţământ primitoare este obligată să solicite situaţia
şcolară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învăţământ de la care se transferă
elevul este obligată să trimită la unitatea de învăţământ primitoare situaţia şcolară a celui transferat,
în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situaţiei şcolare de către
unitatea de învăţământ la care s-a transferat, elevul transferat participă la cursuri în calitate de
audient.
TITLUL VIII
EVALUAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Capitolul I
Dispoziţii generale
Articolul 131
Evaluarea instituţională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme
fundamentale:
a)inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ;
b)evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei.
Articolul 132
(1) Inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ reprezintă o activitate de evaluare
generală a performanţelor diferitelor categorii de unităţi de învăţământ, prin raportare explicită la
politicile educaţionale, la scopurile şi obiectivele dezirabile propuse, la standardele asumate în
funcţionarea acestora.
(2) Inspecţia de evaluare instituţională se realizează de către inspectoratele şcolare şi minister, prin
inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ, în conformitate cu prevederile regulamentului
de inspecţie a unităţilor de învăţământ, elaborat de minister.
(3) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, prin inspecţia şcolară, inspectoratele şcolare:
a)îndrumă, controlează şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare-evaluare;
b)îndrumă, controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului Conducerea Școlii
Gimnaziale „Gábor Áron‖

(4) Conducerea Școlii Gimnaziale „Gábor Áron‖ şi personalul didactic nu pot refuza inspecţia
şcolară, cu excepţia situaţiilor în care, din cauze obiective, probate cu acte doveditoare, acestea nu
îşi pot desfăşura activităţile profesionale curente.
Capitolul II
Evaluarea internă a calităţii educaţiei
Articolul 133
(1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru unitatea de învăţământ şi este
centrată preponderent pe rezultatele învăţării.
(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în învăţământul
preuniversitar.
Articolul 134
(1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se înfiinţează
comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC).
(2) Pe baza legislaţiei în vigoare, unitatea de învăţământ elaborează şi adoptă propria strategie şi
propriul regulament de funcţionare a comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.
(3) Conducerea unităţii de învăţământ este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate.
Articolul 135
În procesele de autoevaluare şi monitorizare internă, unităţile de învăţământ profesional şi tehnic vor
aplica instrumentele Cadrului naţional de asigurare a calităţii în învăţământul profesional şi tehnic.
Articolul 136 (1) Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii sunt realizate în conformitate cu prevederile legale.
(2) Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu
respectarea legislaţiei în vigoare.
(3) Orice control sau evaluare externă a calităţii din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii
în Învăţământul Preuniversitar sau a ministerului se bazează pe analiza raportului de evaluare internă
a activităţii din unitatea de învăţământ.
Capitolul III
Evaluarea externă a calităţii educaţiei
Articolul 137
(1) O formă specifică de evaluare instituţională, diferită de inspecţia generală a unităţilor de
învăţământ, o reprezintă evaluarea instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării
periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, realizată de Agenţia Română de Asigurare a
Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.
(2) Evaluarea externă a calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ se realizează, în conformitate cu
prevederile legale, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.
(3) Școala Gimnazială Gábor Áron se supune procesului de evaluare şi acreditare, în condiţiile legii.
(4) Evaluarea, autorizarea şi acreditarea se fac la nivelul structurilor instituţionale, conform
prevederilor legale.
(5) În cazul unităţilor de învăţământ supuse evaluării externe realizate de către Agenţia Română de
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în bugetele acestora vor fi asigurate, în mod
distinct, din finanţarea de bază, sumele necesare acoperirii costurilor, conform tarifelor percepute de
către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar pentru această
activitate.

TITLUL IX
PARTENERII EDUCAŢIONALI
Capitolul I
Drepturile părinţilor sau reprezentanţilor legali
Articolul 138
(1) Părinţii sau reprezentanţii legali ai preşcolarului/elevului sunt parteneri educaţionali principali ai
Școlii Gimnaziale Gábor Áron.
(2) Părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului/elevului au acces la toate informaţiile legate de
sistemul de învăţământ care privesc educaţia copiilor lor.
Articolul 139
(1) Părintele sau reprezentantul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat periodic
referitor la situaţia şcolară şi la comportamentul propriului copil.
(2) Părintele sau reprezentantul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească informaţii
referitoare numai la situaţia propriului copil.
Articolul 140
(1) Părintele sau reprezentantul legal al copilului/elevului are acces în incinta unităţii de învăţământ
în concordanţă cu procedura de acces, dacă:
a)a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul unităţii de
învăţământ;
b)desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;
c)depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ;
d)participă la întâlnirile programate cu educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru
învăţământ preşcolar/primar/profesorul diriginte;
e)participă la acţiuni organizate de asociaţia de părinţi.
(2)Consiliul de administraţie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al părinţilor sau
reprezentanţilor legali în unităţile de învăţământ.
Articolul 141
Părinţii sau reprezentanţii legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate juridică,
conform legislaţiei în vigoare.
Articolul 142
(1) Rezolvarea situaţiilor conflictuale sesizate de părintele/reprezentantul legal al copilului/elevului
în care este implicat propriul copil se face prin discuţii amiabile cu salariatul unităţii de învăţământ
implicat, educatoarea învăţătorul institutorul profesorul pentru învăţământul preşcolar primar
profesorul diriginte. Părintele/ Reprezentantul legal al copilului/elevului are dreptul de a solicita ca
la discuţii să participe şi reprezentantul părinţilor. În situaţia în care discuţiile amiabile nu conduc la
rezolvarea conflictului, părintele/reprezentantul legal are dreptul de a se adresa conducerii Școlii
Gimnaziale Gábor Áron, printr-o cerere scrisă, în vederea rezolvării problemei.
(2) În cazul în care părintele/reprezentantul legal consideră că starea conflictuală nu a fost rezolvată
la nivelul unităţii de învăţământ, acesta are dreptul de a se adresa, în scris, inspectoratului şcolar
pentru a media şi rezolva starea conflictuală.
Capitolul II
Îndatoririle părinţilor sau reprezentanţilor legali
Articolul 143
(1) Potrivit prevederilor legale, părintele sau reprezentantul legal are obligaţia de a asigura frecvenţa
şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului până la
finalizarea studiilor.

(2) Părintele sau reprezentantul legal care nu asigură şcolarizarea elevului în perioada
învăţământului obligatoriu este sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă cuprinsă între
100 lei şi 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii.
(3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (2) se
realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de
administraţie al Școlii Gimnaziale Gábor Áron.
(4) Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învăţământ,
părintele sau reprezentantul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în
vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/formaţiune de studiu/pentru evitarea
degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi/preşcolari din colectivitate/unitatea de învăţământ.
(5) Părintele sau reprezentantul legal are obligaţia ca, minimum o dată pe lună, să ia legătura cu
profesorul pentru învăţământul preşcolar/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul
primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului, prin mijloace stabilite de
comun acord. Prezenţa părintelui sau a reprezentantului legal va fi consemnată în caietul
educatorului-puericultor/educatoarei/ învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământ
preşcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, dată şi semnătură.
(6) Părintele sau reprezentantul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul
unităţii de învăţământ, cauzate de elev.
(7) Părintele sau reprezentantul legal al preşcolarului sau al elevului din învăţământul primar are
obligaţia să îl însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea activităţilor
educative/orelor de curs să îl preia. În cazul în care părintele sau reprezentantul legal nu poate să
desfăşoare o astfel de activitate, împuterniceşte o altă persoană.
(8) Părintele sau reprezentantul legal al antepreşcolarului/ preşcolarului sau al elevului din
învăţământul obligatoriu are obligaţia de a-l susţine pe acesta în activitatea de învăţare desfăşurată,
inclusiv în activitatea de învăţare realizată prin intermediul tehnologiei şi al internetului, şi de a
colabora cu personalul unităţii de învăţământ pentru desfăşurarea în condiţii optime a acestei
activităţi.
Articolul 144
Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a copiilor/elevilor şi a
personalului unităţii de învăţământ.
Articolul 145
Respectarea prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a Școlii Gimnaziale Gábor
Áron este obligatorie pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai copiilor/elevilor.
Capitolul III
Adunarea generală a părinţilor
Articolul 146
(1) Adunarea generală a părinţilor este constituită din toţi părinţii sau reprezentanţii legali ai
copiilor/elevilor de la grupă/formaţiunea de studiu.
(2) Adunarea generală a părinţilor hotărăşte cu privire la susţinerea cadrelor didactice şi a echipei
manageriale a unităţii de învăţământ privind activităţile şi auxiliarele didactice şi mijloacele de
învăţământ utilizate în demersul de asigurare a condiţiilor necesare educării copiilor/elevilor.
(3) În adunarea generală a părinţilor se discută problemele generale ale colectivului de copii/elevi şi
nu situaţia concretă a unui copil/elev. Situaţia unui copil/elev se discută individual, numai în
prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al copilului/elevului respectiv.
Articolul 147
(1) Adunarea generală a părinţilor se convoacă de către educator/învăţător/institutor/ profesorul
pentru învăţământul preşcolar/primar/profesorul diriginte, de către preşedintele comitetului de
părinţi al clasei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi ori al elevilor clasei.

(2) Adunarea generală a părinţilor se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este valabil
întrunită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul părinţilor sau reprezentanţilor legali ai
copiilor/elevilor din grupa/clasa respectivă şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei
prezenţi.
Capitolul IV
Comitetul de părinţi
Articolul 148
(1) În Școala Gimnazială „Gábor Áron‖, la nivelul fiecărei grupe/clase, se înfiinţează şi funcţionează
comitetul de părinţi.
(2) Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea
generală a părinţilor, convocată de educatoare/învăţător/ institutor/profesorul pentru învăţământul
preşcolar sau primar/profesorul diriginte care prezidează şedinţa.
(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 15 zile
calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar.
(4) Comitetul de părinţi pe grupă/clasă se compune din 3 persoane: un preşedinte şi 2 membri. În
prima şedinţă după alegere, membrii comitetului decid responsabilităţile fiecăruia, pe care le
comunică educatorului profesorului pentru învăţământul antepreşcolar/preşcolar/primar/profesorului
diriginte.
(5) Comitetul de părinţi pe grupă/clasă reprezintă interesele părinţilor sau ale reprezentanţilor legali
ai copiilor/elevilor clasei în adunarea generală a părinţilor sau reprezentanţilor legali, în consiliul
profesoral, în consiliul clasei şi în relaţiile cu echipa managerială.
Articolul 149
Comitetul de părinţi pe grupă/clasă are următoarele atribuţii:
a)pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor elevilor clasei. Deciziile se
iau cu majoritatea simplă a voturilor părinţilor sau reprezentanţilor legali;
b)susţine organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi educative extraşcolare la
nivelul grupei/clasei şi al unităţii de învăţământ;
c)susţine organizarea şi desfăşurarea de programe de prevenire şi combatere a violenţei, de asigurare
a siguranţei şi securităţii, de combatere a discriminării şi de reducere a absenteismului în mediul
şcolar;
d)susţine activităţile dedicate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei materiale a grupei/clasei
şi unităţii de învăţământ, atragerea de fonduri băneşti şi donaţii de la persoane fizice sau juridice,
colectate prin asociaţia de părinţi cu personalitate juridică cu respectarea prevederilor legale în
domeniul financiar;
e)sprijină conducerea Școlii Gimnaziale Gábor Áron și educatoarea, învăţătorul, institutorul,
profesorul pentru învăţământ antepreşcolar preşcolar primar profesorul diriginte şi se implică activ
în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a grupei/clasei şi a unităţii de
învăţământ, conform hotărârii adunării generale;
f)susţine organizarea şi desfăşurarea de activităţi de consiliere şi orientare socioprofesionale;
g)se implică în asigurarea securităţii copiilor/elevilor în cadrul activităţilor educative, extraşcolare şi
extracurriculare;
Articolul 150
Preşedintele comitetului de părinţi pe grupă/clasă reprezintă interesele părinţilor sau ale
reprezentanţilor legali în relaţiile cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi şi, prin
acestea, în relaţie cu conducerea unităţii de învăţământ şi alte foruri, organisme şi organizaţii.
Articolul 151
(1) În baza hotărârii adunării generale, comitetul de părinţi poate decide să susţină, inclusiv financiar
prin asociaţia de părinţi cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în domeniul
financiar, întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a unităţii de învăţământ şi a
grupei/clasei. Hotărârea comitetului de părinţi nu este obligatorie.

(2) Sponsorizarea unei grupe/clase de către un operator economic/persoane fizice se face cunoscută
comitetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru
copii/elevi/părinţi sau reprezentanţi legali.
(3) Este interzisă şi constituie abatere disciplinară implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din
unitatea de învăţământ în strângerea şi/sau gestionarea fondurilor.
Capitolul V
Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi
Articolul 152
(1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează consiliul reprezentativ al părinţilor.
(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din preşedinţii
comitetelor de părinţi.
(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură fără personalitate juridică a cărei activitate
este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a preşedinţilor
comitetelor de părinţi pe grupă/clasă din unitatea de învăţământ, care nu are patrimoniu, nu are
buget de venituri şi cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii şi a primi finanţări de
orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate implica în activităţile Școlii Gimnaziale Gábor
Áron prin acţiuni cu caracter logistic - voluntariat.
Articolul 153
(1) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2 vicepreşedinţi ale căror
atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, şi se consemnează în
procesul-verbal al şedinţei.
(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar.
Convocarea şedinţelor consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către preşedintele acestuia
sau, după caz, de unul dintre vicepreşedinţi.
(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor sau reprezentanţilor
legali în organismele de conducere şi comisiile unităţii de învăţământ.
(4) Consiliul reprezentativ al părinţilor este întrunit statutar în prezenţa a două treimi din numărul
total al membrilor, iar hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor
prezenţi. În situaţia în care nu se întruneşte cvorumul, şedinţa se reconvoacă pentru o dată ulterioară,
fiind statutară în prezenţa a jumătate plus 1 din totalul membrilor.
(5) Preşedintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte persoane fizice şi
juridice.
(6) Preşedintele prezintă, anual, raportul de activitate al consiliului reprezentativ al părinţilor.
(7) În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii
excepţionale, şedinţele consiliului reprezentativ al părinţilor se pot desfăşura online, prin mijloace
electronice de comunicare, în sistem de videoconferinţă.
Articolul 154
Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii:
a)propune unităţilor de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la
decizia şcolii, inclusiv din oferta naţională;
b)sprijină parteneriatele educaţionale între unităţile de învăţământ şi instituţiile/organizaţiile cu rol
educativ din comunitatea locală;
c)susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a
absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar;
d)promovează imaginea în comunitatea locală;
e)se ocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în
plan local, de dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialogului cultural;
f)susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor;

g)susţine conducerea Școlii Gimnaziale Gábor Áron în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor
cu părinţii sau reprezentanţii legali, pe teme educaţionale;
h)colaborează cu instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală
de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile
nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie
de ocrotire;
i)susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socioprofesională sau de
integrare socială a absolvenţilor;
j)propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrarea în muncă a
absolvenţilor;
k)se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de
învăţământ, la solicitarea cadrelor didactice;
l)sprijină conducerea Școlii Gimnaziale Gábor Áron la asigurarea sănătăţii şi securităţii elevilor;
m)are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii, în buna desfăşurare a activităţii în
internate şi în cantine;
Articolul 155
(1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ poate face demersuri privind
atragerea de resurse financiare, care vor fi gestionate de către şcoală, constând în contribuţii, donaţii,
sponsorizări etc. din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate care vor fi
utilizate pentru:
a)modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi sportive;
b)acordarea de premii şi de burse elevilor;
c)sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;
d)acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială
precară;
e)alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate prin hotărâre
de către adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă.
(2) Organizaţia de părinţi colaborează cu structurile asociative ale părinţilor la nivel local, judeţean,
regional şi naţional.
Capitolul VI
Contractul educaţional
Articolul 156
(1)Școala Gimnazială Gábor Áron încheie cu părinţii sau reprezentanţii legali, în momentul
înscrierii antepreşcolarilor/ preşcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract educaţional
în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor.
(2) Modelul contractului educaţional este prezentat în anexa la prezentul regulament.
Articolul 157
(1) Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul unităţii de
învăţământ.
(2) Eventualele modificări ale unor prevederi din contractul educaţional se pot realiza printr-un act
adiţional acceptat de ambele părţi şi care se ataşează contractului educaţional.
Articolul 158
(1) Contractul educaţional cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare ale părţilor semnatare
beneficiarul primar al educaţiei, părintele sau reprezentantul legal, scopul pentru care se încheie
contractul educaţional, drepturile părţilor, obligaţiile părţilor, durata valabilităţii contractului, alte
clauze.
(2) Contractul educaţional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte sau
reprezentant legal, altul pentru unitatea de învăţământ, şi îşi produce efectele de la data semnării.
(3) Consiliul de administraţie monitorizează modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în
contractul educaţional.

(4) Comitetul de părinţi al clasei urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în
contractul educaţional de către fiecare părinte sau reprezentantul legal şi adoptă măsurile care se
impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document.
Capitolul VII
Şcoala şi comunitatea. Parteneriate/Protocoale între unităţile de învăţământ şi alţi parteneri
educaţionali
Articolul 159
Autorităţile administraţiei publice locale Chichiș, precum şi reprezentanţi ai comunităţii locale
Chichiș colaborează cu consiliul de administraţie şi cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor
unităţii de învăţământ.
Articolul 160
Școala Gimnazială Gábor Áron poate realiza parteneriate cu asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie
şi cultură, şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale sau alte tipuri de organizaţii, în
interesul beneficiarilor direcţi ai educaţiei.
Articolul 161
Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile şi fondurile necesare pentru
implementarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi pentru asigurarea
securităţii copiilor/elevilor şi a personalului în perimetrul unităţii de învăţământ.
Articolul 162
(1)Școala Gimnazială Gábor Áron a încheiat protocoale de parteneriat cu organizaţii
nonguvernamentale, unităţi medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, în vederea atingerii
obiectivelor educaţionale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituţională
(2) Protocolul conţine prevederi cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.
(3) În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului unităţii de învăţământ, în protocol se va În
cazul derulării unor activități în afara perimetrului unității de învățământ, în protocol se va specifica
concret cărei părți îi revine responsabilitatea asigurării securității copiilor/elevilor.
(4) Bilanțul activităților realizate va fi făcut public, prin afișare la sediul școlii, pe site-ul școlii, prin
comunicate
de
presă
și
prin
alte
mijloace
de
informare.
(5) Școala Gimnazială „Gábor Áron‖ Chichiș poate încheia protocoale de parteneriat și poate derula
activități comune cu unități de învățământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea
personalității copiilor și a tinerilor, respectându-se legislația în vigoare din statele din care provin
instituțiile
respective.
(6) Reprezentanții părinților sau reprezentanților legali se vor implica direct în buna derulare a
activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în Școala Gimnazială „Gábor Áron‖ Chichiș.
TITLUL X
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE
Articolul 163
Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării
examenelor/evaluărilor naţionale.
Articolul 164
(1)În Școala Gimnazială Gábor Áron fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în
vigoare.
(2) În timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor
mobile; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de
curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de
urgenţă. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala
de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ.

Articolul 165
(1) În Școala Gimnazială Gábor Áron se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi este interzisă
orice formă de discriminare a copiilor/elevilor şi a personalului școlii.
(2)În Școala Gimnazială Gábor Áron sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educaţie al
elevilor, cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceştia a serviciului pe şcoală, interzicerea
participării la cursuri sau sancţionarea elevilor care nu poartă uniforma unităţii de învăţământ sau
altele asemenea.

Având în vedere prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare, ale Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
aprobat prin OMEC nr. 5447 din 31. august 2020., ale Legii nr.272/2004, privind protecția și
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Se încheie prezentul:
CONTRACT EDUCAȚIONAL
I. Părțile semnatare
1. Școala Gimnazială __________________________structura _________________________, cu
sediul ___________________________________, reprezentată prin director_____________
2.Beneficiarul indirect, dna/dl. _________________________ părinte/tutore/susținător legal al
preșcolarului, cu domiciliul în _________________________________________________,
3.Beneficiarul direct al educației,____________________________________preșcolar.
II. Scopul contractului: asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului de învățământ prin
implicarea și responsabilizarea părților implicate în educația beneficiarilor direcți ai educației.
III. Drepturile părților: drepturile părților semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în
Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar și în
Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ.
IV. Părțile au cel puțin următoarele obligații: *)
1. Unitatea de învățământ se obligă:
a) să asigure condițiile optime de derulare a procesului de învățământ;
b) să răspundă de respectarea condițiilor și a exigențelor privind normele de igienă școlară, de
protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra incendiilor în unitatea de învățământ;
c) să ia măsuri pentru aplicarea de sancțiuni pentru abaterile disciplinare săvârșite de personalul
unității de învățământ, în limita prevederilor legale în vigoare;
d) să ia măsuri pentru aplicarea de sancțiuni pentru abaterile disciplinare săvârșite de preșcolari, în
limita prevederilor legale în vigoare;
e) personalul din învățământ trebuie să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile
educaționale pe care le transmite preșcolarilor și un comportament responsabil;
f) personalul din învățământ are obligația să sesizeze, la nevoie, instituțiile publice de asistență
socială/educațională specializată, direcția generală de asistență socială și protecția copilului în
legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică a preșcolarului/copilului;

g) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfăşoară acţiuni de natură să afecteze imaginea
publică a copilului/preșcolarului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia;
h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale şi nu agresează verbal sau
fizic preșcolarii;
i) să se asigure că personalul didactic evaluează preșcolarii direct, corect şi transparent şi nu
condiţionează această evaluare sau calitatea prestaţiei didactice la grupă de obţinerea oricărui tip de
avantaje;
j) să desfăşoare în unitatea de învăţământ activităţi care respectă normele de moralitate şi nu pun în
niciun moment în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/preșcolarilor, respectiv
a personalului unităţii de învăţământ;
k) să se asigure că în unitatea de învăţământ sunt interzise activităţile de natură politică şi
prozelitism religios.
2. Părintele/Tutorele/Reprezentantul legal al copilului/preșcolarului are următoarele obligaţii:
a) asigură frecvenţa şcolară a preșcolarului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru
şcolarizarea preșcolarului până la finalizarea studiilor;
b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/preșcolarului în unitatea de
învăţământ, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă, pentru evitarea degradării
stării de sănătate a celorlalţi copii/preșcolari din colectivitate/unitatea de învăţământ;
c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecţiuni cu
potenţial infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, diaree, vărsături,
rinoree etc.);
d) ia legătura cu educatoarea/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar cel puţin o dată pe
lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/preșcolarului;
e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul grădiniței, cauzate de preșcolar;
f) respectă prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ.
3. Elevul are următoarele obligaţii:
a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competențele și de a-și însuși
cunoștințele prevăzute de programele școlare;
b) de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educației din învățământul de stat;
c) de a se prezenta la cursuri și la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de
învățământ, în cazul preșcolarilor din învățământul obligatoriu;
d) de a avea un comportament civilizat și o ținută decentă, atât în unitatea de învățământ, cât și în
afara ei;
e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ, regulile de
circulație, normele de securitate și de sănătate în muncă, de prevenire și de stingere a incendiilor,
normele de protecție a mediului;
f) de a nu distruge documentele școlare, precum cataloage, foi matricole, documente din portofoliu
educațional etc.;

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice și mijloace
de învățământ, cărți de la biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier sanitar, spații de învățământ
etc.);
h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învățământ, materiale care, prin conținutul lor, atentează
la independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența și intoleranța;
i) de a nu organiza/participa la acțiuni de protest, care afectează desfășurarea activității de
învățământ sau care afectează participarea la programul grădiniței;
j) de a nu deține/consuma/comercializa, în perimetrul unității de învățământ și în afara acestuia,
droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări;
k) de a nu introduce și/sau face uz în perimetrul unității de învățământ orice tipuri de arme sau alte
produse pirotehnice cum ar fi muniție, petarde, pocnitori, brichete etc., precum și sprayuri
lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și
psihică a beneficiarilor direcți ai educației și a personalului unității de învățământ;
l) de a nu poseda și/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic;
m) de a nu aduce jigniri și de a nu manifesta agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi
și față de personalul unității de învățământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora;
n) de a nu provoca/instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în proximitatea
acesteia;
o) de a nu părăsi incinta școlii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor;
V. Durata contractului : prezentul contract se încheie, de regulă, pe durata unui nivel de
învățământ.
VI. Alte clauze: Vor fi înscrise prevederi legale, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr.
5.447/2020, Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.

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

Director,

Beneficiar indirect,

Beneficiar direct
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REGULAMENT INTERN
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Dezbătut şi avizat în şedinţa Consiliului Profesoral din data de:13.10.2020

Aprobat în şedinţa Consiliul de Administraţie din data de: 22.10.2020

Intrat în vigoare din data de: 22.10.2020

Scoala Gimnaziala ―Gábor Áron‖ Chichis, denumita in continuare Angajator, în scopul
stabilirii la nivelul Angajatorului a regulilor privind protectia, igiena si securitatea in munca,
drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor, procedura de solutionare a cererilor sau
reclamatiilor individuale ale salariatilor, regulile concrete privind disciplina muncii in unitate,
abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile si a modalitatilor de aplicare a dispozitiilor legale sau
contractuale specifice; cu respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de
incalcare a demnitatii, cu consultarea reprezentantilor Sindicatelor,
In temeiul dispozitiilor art. 241-246 din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu modificarile
ulterioare;
Emite prezentul
REGULAMENT INTERN
I. DISPOZITII GENERALE
Art. 1. Prezentul Regulament intern concretizeaza regulile privind protectia, igiena si securitatea in
munca, drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor, procedura de solutionare a cererilor
sau reclamatiilor individuale ale salariatilor, regulile privind disciplina muncii in unitate, abaterile
disciplinare si sanctiunile aplicabile si modalitatile de aplicare a dispozitiilor legale sau contractuale
specifice.
Art. 2.(1)Regulamentul se aplica tuturor salariatilor Angajatorului, indiferent de durata contractului
individual de munca, de atributiile pe care le indeplinesc si de functia pe care o ocupa, precum si
celor care lucreaza in cadrul unitatii pe baza de delegare sau detasare.
(2)Salariatii detasati sunt obligati sa respecte, pe langa disciplina muncii din unitatea care i-a detasat
si regulile de disciplina specifice locului de munca unde isi desfasoara activitatea pe timpul
detasarii.
Art. 3. (1) Relatiile de munca se bazeaza pe principiul consensualitatii si al bunei-credinte.
Drepturile si obligatiile privind relatiile de munca dintre angajator si salariat se stabilesc potrivit
legii, prin negociere, in cadrul contractelor colective de munca si al contractelor individuale de
munca.
(2) Salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzactie prin care
se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor drepturi

este lovita de nulitate. Pentru buna desfasurare a relatiilor de munca, Angajatorul si salariatii se vor
informa si se vor consulta reciproc, in conditiile legii si ale contractelor colective de munca.
Art.4.(1) Cunoasterea si respectarea Regulamentului intern este obligatorie pentru toate categoriile
de personal din cadrul Angajatorului. Regulamentul intern se afiseaza la avizierul unității și se
depune la secretariatul unității in vederea documentarii si consultarii. Eventualele modificări și
completări pot fi aduse la cunoștința Angajatorului în termen de 15 zile de la afișare.
Angajatorul aduce la cunostinta fiecarui angajat continutul prezentului regulament intern în cadrul
Consiliului profesoral. Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispozitiile
Regulamentului intern, in masura in care face dovada incalcarii unui drept al sau.
Controlul legalitatii dispozitiilor cuprinse in regulamentul intern este de competenta instantelor
judecatoresti, care pot fi sesizate in termen de 30 de zile de la data comunicarii de catre angajator a
modului de solutionare a sesizarii formulate.
II. INCHEIEREA, EXECUTAREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA
CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA
Art. 6. Angajarea personalului unității se face in conformitate cu dispozitiile Legii nr.53/2003 Codul muncii si ale actelor normative in vigoare.
Art. 7. (1) In baza consimtamantului partilor, se vor incheia, in forma scrisa, contracte individuale
de munca, care vor contine clauze privind:
a) identitatea partilor;
b) locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca in
diverse locuri;
c) sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;
d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte
normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului;
e) criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul Angajatorului;
f) riscurile specifice postului;
g) data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele;
h) in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara,
durata acestora;

i) durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;
j) conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia;
k) salariul, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii
salariului la care salariatul are dreptul;
l) durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si ore/saptamana;
m) indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului;
n) durata perioadei de proba;
o) clauze speciale (clauze cu privire la formarea profesionala, clauza de neconcurenta, clauza de
mobilitate; clauza de confidentialitate).
(2) Anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de
a informa persoana care solicita angajarea ori, dupa caz, salariatul cu privire la clauzele generale pe
care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice.
(3) Orice modificare a uneia dintre clauzele generale in timpul executarii contractului individual de
munca impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la
data aparitiei modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in
mod expres de lege.
Art. 8. (1) Contractul individual de munca se poate modifica in conditiile prevazute de art. 41-48
din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, prin delegare, detasare sau modificarea temporara a locului si
felului muncii, fara consimtamantul salariatului.
(2) Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente:
-

durata contractului;

-

locul muncii;

-

felul muncii;

-

conditiile de munca;

-

salariul;

-

timpul de munca si timpul de odihna.

(3) Modificarea contractului individual de munca se realizeaza numai prin acordul partilor,
modificarea unilaterala fiind posibila numai in cazurile si in conditiile prevazute de lege.

(4) Salariatul detasat sau titular are dreptul la plata cheltuielilor de transport, in conditiile prevazute
de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil.
(5) Drepturile cuvenite salariatului detasat se acorda de catre angajatorul la care s-a dispus detasarea.
Pe durata detasarii, salariatul beneficiaza de drepturile care ii sunt mai favorabile, fie de drepturile
de la angajatorul care a dispus detasarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detasat.
(6) Drepturile banesti ale salariatilor pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate se stabilesc in
conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
Art. 9. (1) Suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept, prin acordul
partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti, in conditiile prevazute de art. 49-54 din Legea
nr. 53/2003 Codul muncii.
(2) Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre
salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator.
Pe durata suspendarii pot continua sa existe alte drepturi si obligatii ale partilor decat cele prevazute
la alin. (2), daca prin legi speciale, prin contractul colectiv de munca aplicabil, prin contracte
individuale de munca sau regulamente interne nu se prevede altfel.
In cazul suspendarii contractului individual de munca din cauza unei fapte imputabile salariatului,
pe durata suspendarii acesta nu va beneficia de niciun drept care rezulta din calitatea sa de salariat.
De fiecare data cand in timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauza de incetare
de drept a contractului individual de munca, cauza de incetare de drept prevaleaza.
Art. 10. (1) Contractul individual de munca poate inceta de drept, ca urmare a acordului partilor, la
data convenita de acestea si ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, in cazurile si in
conditiile limitativ prevazute de lege.
Beneficiaza de dreptul la un preaviz de 20 de zile lucratoare persoanele concediate pentru
urmatoarele motive:
a) in cazul in care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, se constata
inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa isi indeplineasca
atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat;
b) in cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat;

c) pentru motive care nu tin de persoana salariatului, determinate de desfiintarea locului de munca
ocupat de salariat ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a
reorganizarii activitatii;
d) pentru motive care nu tin de persoana salariatului, in cadrul concedierii individuale sau colective.
Concedierea se stabileste prin dispozitia scrisa a conducerii Angajatorului, cu respectarea conditiilor
de forma si de procedura prevazute de lege.
Decizia de concediere se comunica salariatului in scris si isi produce efectele de la data comunicarii.
Art. 11. (1) In cazul incetarii contractului individual de munca ca urmare a vointei unilaterale a
salariatului, termenul de preaviz este de 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie
si de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere.
Pe durata preavizului, contractul individual de munca continua sa isi produca toate efectele.
In situatia in care in perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat, termenul de
preaviz va fi suspendat corespunzator.
In cazul demisiei, contractul individual de munca inceteaza la data expirarii termenului de preaviz
sau la data renuntarii totale ori partiale de catre angajator la termenul respectiv.
Salariatul poate demisiona fara preaviz daca angajatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin
contractul individual de munca.
III. REGULI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ LA
NIVELUL ŞCOLII
Art.12. Pentru a asigura protecţia, igiena şi securitatea în muncă la nivelul şcolii, se stabilesc
următoarele reguli:
 Normele de securitate și sănătate în muncă sunt conforme prevederilor Legii securității și
sănătății în muncă nr. 319/2006 și Normele metodologice de aplicare a Legii
319/2006,standardelor și altor reglementări în domeniu, la condițiile concrete de executare a
activităților din școală, astfel încât să fie stabilite modalitățile de acțiune pentru prevenirea
tuturor riscurilor posibile de accidentare și îmbolnăvire profesională.
 Conform prevederilor art.13 lit.e), din Legea Securității și sănătății în muncă, nr.
319/2006,angajatorul are obligația să elaboreze instrucțiuni proprii, în spiritul prezentei legi,
pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând
seama de particularitățile activităților și ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor.

 Angajatorul răspunde de organizarea activităţii de asigurare a sănătăţii şi securităţii în muncă.
 Angajatorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieții și sănătății
salariaților și să asigure securitatea și sănătatea salariaților în toate aspectele legate de muncă.
 Angajatorul are obligaţia să organizeze instruirea angajaţilor săi în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă.Instruirea se realizează periodic, prin modalităţi specifice stabilite de comun
acord de către angajator împreună cu comitetul de securitate şi sănătate în muncă şi cu
sindicatul sau, după caz,cu reprezentanţii salariaţilor.
 La nivelul fiecărui angajator se constituie un comitet de securitate şi sănătate în muncă, cu
scopul de a asigura implicarea salariaţilor în elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul
protecţiei muncii.
 Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se organizează la angajatorii persoane juridice la
care sunt încadraţi cel puţin 50 de salariaţi.
 În situaţia în care nu se impune constituirea comitetului de securitate şi sănătate în
muncă,atribuţiile specifice ale acestuia vor fi îndeplinite de responsabilul cu protecţia muncii
numit de angajator.
 Angajatorul are următoarele obligații pentru asigurarea protecției, igienei, sănătății și securității
muncii:
a) să asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea și perfecționarea personalului cu atribuții în
domeniul protecției muncii;
b) să acorde persoanelor cu atribuții privind securitatea și sănătatea în muncă un timp adecvat și să
le furnizeze mijloace necesare pentru a-și putea exercita atribuțiile;
c) să asigure dotarea, întreținerea, verificarea echipamentelor individuale de protecție și a
echipamentelor individuale de lucru;
d) să asigure materiale igienico-sanitare;
e) să organizeze controlul permanent al stării materialelor, utilajelor şi substanţelor folosite în
procesul muncii, în scopul asigurării sănătăţii şi securităţii salariaţilor;
f) să asigure condiţiile de acordare a primului ajutor în caz de accidente de muncă, pentru crearea
condiţiilor de preîntâmpinare a incendiilor, precum şi pentru evacuarea salariaţilor în situaţii
speciale şi în caz de pericol iminent;
g) să asigure accesul salariaţilor la serviciul medical de medicină a muncii pentru controlul medical
al salariaţilor atât la angajarea în muncă, cât şi pe durata executării contractului individual de muncă.

 Fiecare salariat are obligația să asigure aplicarea măsurilor referitoare la securitatea și sănătatea
sa precum și a celorlalți salariați.
 Pentru a asigura protecția, igiena, securitatea și sănătatea în muncă salariații au următoarele
obligații:
a) să-și însușească și să respecte normele și instrucțiunile de protecție a muncii și măsurile de
aplicare a acestora;
b) să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanțele periculoase și celelalte mijloace din dotare;
c) să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate,
ale echipamentelor tehnice și ale clădirilor, precum și să utilizeze corect aceste dispozitive;
d) să aducă la cunoștință conducătorului unității orice deficiențe tehnice sau alte situații care
constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
e) să aducă la cunoștință conducătorului unității în cel mai scurt timp posibil accidentele de muncă
suferite de persoana proprie sau de alți angajați;
f) să oprească lucrul la apariția unui pericol iminent de producere a unui accident și să informeze de
îndată conducătorul unității;
g) să utilizeze echipamentul individual de protecție din dotare, corespunzător scopului pentru care a
fost acordat;
h) să utilizeze materialele igienio-sanitare primite corespunzător;
i) să participe la instructajele organizate în domeniul securității și sănătății în muncă.
 Nu se admite intrarea şi staţionarea pe holurile şcolii a persoanelor străine care nu s-au prezentat
la profesorul de serviciu.
 Profesorii de serviciu și personalul nedidactic vor supraveghea elevii pe perioada pauzelor şi
vor menţine ordinea şi curăţenia la locul de muncă.
 În prima oră de dirigenţie, clasele preiau inventarul repartizat, iar elevii sunt instruiţi privind
normele generale de protecţie a muncii, educaţie rutieră şi situații de urgență.
 În pauze elevii nu au voie să staţioneze în grupurile sanitare, în faţa lor şi pe casa scării.
 Staţionarea elevilor în faţa cancelariei este strict interzisă.
 Elevii sunt obligaţi ca în pauze să iasă în curtea şcolii, iar după ce s-a sunat de intrare nu mai au
voie să iasă pe coridoare.

IV.REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ŞI AL
ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII
Art.13.
a)

În cadrul şcolii, orice discriminare directă sau indirectă bazată pe criterii de sex, orientare

sexuală caracteristici genetice, vârstă, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială,
handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală este interzisă.
b) Libertatea muncii este garantată prin Constituţie, dreptul la muncă nu poate fi îngrădit.
c) Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă şi a profesiei, meseriei sau activităţii pe
care urmează să o presteze.
d) Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc.
e) În cadrul relațiilor de muncă funcționeaza principiul egalității de tratament față de toți salariații
din unitate.
f) Constituie discriminare directă actele și faptele de excludere, deosebire, restricție sau preferință,
întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. a, care au ca scop sau ca efect
neacordarea, restrângerea sau înlăturarea recunoașterii, folosirii sau exercitării drepturilor
prevăzute în legislația muncii.
g) Orice salariat care prestează o muncă, beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii
desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea
demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nicio discriminare.
h) Tuturor salariaților care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plată egală pentru
muncă egală, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, precum și dreptul la protecție
împotriva concedierilor nelegale.
i) Pentru muncă egală sau de valoare egală este interzisă orice discriminare bazată pe criteriul de
sex cu privire la toate elementele şi condiţiile de remunerare.
j) Nu sunt considerate discriminări următoarele:
-măsurile speciale prevăzute de lege pentru protecţia maternităţii, naşterii şi alăptării;
-acţiunile pozitive prevăzute de lege pentru protecţia anumitor categorii de femei sau bărbaţi;
-cerinţele de calificare prevăzute de lege pentru activităţile în care particularităţile de sex reprezintă
un factor determinant datorită condiţiilor specifice şi modului de executare a activităţilor respective.
k) Este interzis să se ceară unei candidate la angajare să efectueze/prezinte un test de graviditate sau
să semneze un angajament că nu va rămâne însărcinată sau că nu va naşte pe durata de valabilitate
a contractului individual de muncă.
l) Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează

persoanele de un anumit sex, în legătura cu relaţiile de muncă, referitoare la: a) anunțarea,
organizarea concursurilor sau examenelor și selecția candidaților pentru ocuparea posturilor
vacante; b) încheierea, suspendarea, modificarea și/sau încetarea raportului juridic de muncă ori
de serviciu; c) stabilirea sau modificarea atribuțiilor din fișa postului; d) stabilirea remunerației; e)
beneficii, altele decât cele de natură salarială și măsuri de protecție și asigurări sociale; f)
informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare, specializare și
recalificare profesională; g) evaluarea performanțelor profesionale individuale; h) promovarea
profesională; i) aplicarea măsurilor disciplinare; j) dreptul de aderare la sindicat și accesul la
facilitățile acordate de acesta; k) orice alte condiții de prestare a muncii, potrivit legislatiei în
vigoare.
m)

Hărțuirea sexuală reprezintă orice formă de comportament nedorit, constând în contact fizic,

cuvinte, gesturi sau alte mijloace indecente, materiale vizuale ofensatoare, invitații
compromițătoare, cereri de favoruri sexuale sau orice altă conduită cu conotații sexuale, care
afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică a persoanelor la locul de muncă.Hărțuirea
sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă este considerată discriminare
după criteriul de sex și este interzisă.
n) Persoana care se consideră hărțuită sexual va raporta incidentul printr-o plângere în scris, care va
conține relatarea detaliată a manifestării de hărțuire sexuală la locul de muncă. Școala va oferi
consiliere și asistență victimelor actelor de hărțuire sexuală, va conduce investigația în mod strict
confidențial și, în cazul confirmării actului de hărțuire sexuală, va aplica măsuri disciplinare.La
terminarea investigației se va comunica părților implicate rezultatul anchetei. Orice fel de
represalii, în urma unei plângeri de hărțuire sexuală, atât împotriva reclamantului, cât și împotriva
oricărei persoane care ajută la investigarea cazului, vor fi considerate acte discriminatoare și vor
fi sancționate conform dispozițiilor legale în vigoare.
o) Hărțuirea sexuală constituie și infracțiune.Potrivit dispozițiilor art. 203 indice 1 din Codul penal,
cu modificările și completările ulterioare, hărțuirea unei persoane prin amenințare sau
constrângere, în scopul de a obține satisfacții de natură sexuală, de către o persoană care abuzează
de autoritatea sau influența pe care i-o conferă funcția îndeplinită la locul de muncă se pedepsește
cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
p) Prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se înţelege
accesul nediscriminatoriu la: a) angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la
toate nivelurile ierarhiei profesionale; b) venituri egale pentru muncă de valoare egală; c)
promovare la orice nivel ierarhic şi profesional; d) alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii
sau activităţi.

q) Este înterzis oricărui salariat să aducă atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din
cadrul unității de învățământ în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi persoanelor cu care intră
în legătură în exercitarea activității, prin: a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare; b) dezvăluirea
unor aspecte ale vieţii private; c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase. d) ştirbirea
demnităţii salariaţilor. Persoanele care încalcă demnitatea altor angajaţi prin crearea de medii
degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acţiuni de discriminare
vor fi supuşi unei anchete administrative instituite la nivelul conducerii şi sancţionarea lor în
conformitate cu reglementările în vigoare.
r) Încălcarea prevederilor Legii nr. 202/2002, privind egalitatea de șanse între bărbați și femei,
atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz a
persoanelor vinovate. (art. 45 şi 46 din Lege).
s) Angajații au obligația să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de muncă în
unitate, cu respectarea prevederilor legii, a contractelor colective de muncă, a regulamentului
intern, precum și a drepturilor și intereselor tuturor salariaților.
t) Pentru crearea și menținerea unui mediu de lucru care să încurajeze respectarea demnității fiecărei
persoane, pot fi derulate proceduri de soluționare pe cale amiabilă a plângerilor individuale ale
salariaților, inclusiv a celor privind cazurile de violență sau hărțuire sexuală, în completarea celor
prevăzute de lege.
V. MASURI DE PROTECTIE SOCIALA REGLEMENTATE DE O.U.G NR. 96/2003
Art. 14. (1) Salariatele gravide, lauze sau care alapteaza au obligatia de a se prezenta la medicul de
familie pentru eliberarea unui document medical care sa le ateste starea.
(2) In cazul in care salariatele nu se prezinta la medicul de familie si nu informeaza in scris
angajatorul despre starea lor, acesta este exonerat de obligatiile sale.
Art. 15. Pentru toate activitatile susceptibile sa prezinte un risc specific de expunere la agenti,
procedee si conditii de munca, angajatorul este obligat sa evalueze anual, precum si la orice
modificare a conditiilor de munca natura, gradul si durata expunerii salariatelor in scopul
determinarii oricarui risc pentru securitatea sau sanatatea lor si oricarei repercusiuni asupra sarcinii
ori alaptarii.
Art. 16. Evaluarile se efectueaza de catre angajator, cu participarea obligatorie a medicului de
medicina muncii, iar rezultatele lor se consemneaza in rapoarte scrise.
Art.17. (1) Angajatorii sunt obligati ca, in termen de 5 zile lucratoare de la data intocmirii
raportului, sa inmaneze o copie a acestuia sindicatului sau reprezentantilor salariatilor.

(2) Angajatorii vor informa in scris salariatele asupra rezultatelor evaluarii privind riscurile
la care pot fi supuse la locurile lor de munca. In cazul in care o salariata contesta o decizie a
angajatorului, sarcina probei revine acestuia, el fiind obligat sa depuna dovezile in apararea sa pana
la prima zi de infatisare. Inspectoratul teritorial de munca pe a carui raza isi desfasoara activitatea
angajatorul sau, dupa caz, Agentia Nationala a Functionarilor Publici, in termen de 7 zile de la data
primirii deciziei, are obligatia sa emita aviz consultativ corespunzator situatiei constatate.
(3) Inspectoratul teritorial de munca va transmite avizul angajatorului, angajatei, precum si
sindicatului sau reprezentantilor salariatilor din unitate.
Art. 18. In termen de 10 zile lucratoare de la data la care angajatorul a fost anuntat in scris de catre o
salariata ca se afla in una dintre urmatoarele situatii: gravida, lauza sau alapteaza, acesta are
obligatia sa instiinteze medicul de medicina muncii, precum si inspectoratul teritorial de munca pe a
carui raza isi desfasoara activitatea.
Art. 19. Angajatorul are obligatia sa pastreze confidentialitatea asupra starii de graviditate a
salariatei si nu va anunta alti angajati decat cu acordul scris al acesteia si doar in interesul bunei
desfasurari a procesului de munca, cand starea de graviditate nu este vizibila.
Art. 20. In cazul in care o salariata desfasoara la locul de munca o activitate care prezinta riscuri
pentru sanatatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii si alaptarii, angajatorul este
obligat sa ii modifice in mod corespunzator conditiile si/sau orarul de munca ori, daca nu este
posibil, sa o repartizeze la alt loc de munca fara riscuri pentru sanatatea sau securitatea sa, conform
recomandarii medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu mentinerea veniturilor
salariale.
Art. 21. In cazul in care angajatorul, din motive justificate nu le poate modifica locul de munca
salariatele au dreptul la concediu de risc maternal.
Art. 22. (1) Pentru protectia sanatatii lor si a copilului lor, dupa nastere, salariatele au obligatia de a
efectua minimum 42 de zile de concediu postnatal.
(2) Angajatorii sunt obligati sa acorde salariatelor care alapteaza, in cursul programului de lucru,
doua pauze pentru alaptare de cate o ora fiecare, pana la implinirea varstei de un an a copilului. In
aceste pauze se include si timpul necesar deplasarii dus-intors de la locul in care se gaseste copilul.
La cererea mamei, pauzele pentru alaptare vor fi inlocuite cu reducerea duratei normale a timpului
sau de munca cu doua ore zilnic. Pauzele si reducerea duratei normale a timpului de munca,
acordate pentru alaptare, se includ in timpul de munca si nu diminueaza veniturile salariale si sunt

suportate integral din fondul de salarii al angajatorului. In cazul in care angajatorul asigura in cadrul
unitatii incaperi speciale pentru alaptat, acestea vor indeplini conditiile de igiena corespunzatoare
normelor sanitare in vigoare.
Art. 23. (1) Salariata gravida, care a nascut recent si care alapteaza nu poate fi obligata sa
desfasoare munca de noapte.
(2) In cazul in care sanatatea acestor salariate este afectata de munca de noapte, angajatorul este
obligat ca, pe baza solicitarii scrise a salariatei, sa o transfere la un loc de munca de zi, cu
mentinerea salariului de baza brut lunar.
(3) Solicitarea salariatei se insoteste de un document medical care mentioneaza perioada in care
sanatatea acesteia este afectata de munca de noapte.
(4) In cazul in care, din motive justificate in mod obiectiv, transferul nu este posibil, salariata va
beneficia de concediul si indemnizatia de risc maternal.
Art. 24. (1) Este interzis angajatorului sa dispuna incetarea raporturilor de munca sau de serviciu in
cazul:
-

salariatei gravide, lauze sau care alapteaza din motive care au legatura directa cu starea sa;

-

salariatei care se afla in concediu de risc maternal;

-

salariatei care se afla in concediu de maternitate;

-

salariatei care se afla in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, in
cazul copilului cu handicap, in varsta de pana la 3 ani;

-

salariatei care se afla in concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani,
in cazul copilului cu handicap, in varsta de pana la 18 ani.

(2) Interdictia concedierii salariatei care se afla in concediu de risc maternal se extinde, o singura
data, cu pana la 6 luni dupa revenirea salariatei in unitate.
(3) Dispozitiile de concediere mentionate nu se plica in cazul concedierii pentru motive economice
ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului.
(4) Salariatele ale caror raporturi de munca sau raporturi de serviciu au incetat din motive pe care le
considera ca fiind legate de starea lor, au dreptul sa conteste decizia angajatorului la instanta
judecatoreasca competenta, in termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia, conform legii.
(5) Actiunea in justitie a salariatei este scutita de taxa judiciara de timbru si de timbru judiciar.

Art. 25. (1) Angajatorul care a incetat raportul de munca sau de serviciu cu o salariata aflata in una
dintre situatiile mentionate mai sus, are obligatia ca, in termen de 7 zile de la data comunicarii
acestei decizii in scris catre salariata, sa transmita o copie a acestui document sindicatului sau
reprezentantilor salariatilor din unitate, precum si inspectorului teritorial de munca ori, dupa caz,
Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
(2) Copia deciziei se insoteste de copiile documentelor justificative pentru masura luata.
Art. 26. Reprezentantii sindicali sau reprezentantii alesi ai salariatilor avand atributii privind
asigurarea respectarii egalitati de sanse intre femei si barbati, desemnati in baza Legii nr. 202/2002
privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, au obligatia de a organiza semestrial, in unitatile in
care functioneaza, informari privind prevederile OU.G. nr. 96/2003.
VI.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI ŞI ALE PERSONALULUI
Art.27. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
 Dreptul la salarizare pentru munca depusă.
 Dreptul la repaus zilnic şi săptămânal.
 Dreptul la concediu de odihnă anual.
 Dreptul la egalitate de şanse şi tratament.
 Dreptul la demnitate în muncă.
 Dreptul la securitate şi sănătate în muncă.
 Dreptul la acces la formarea profesională.
 Dreptul la informare şi consultare.
 Dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de
muncă.
 Dreptul la protecţie în caz de concediere.
 Dreptul la negociere colectivă şi individual.
 Dreptul de a participa la acţiuni colective.
 Dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.
Art.28. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) obligația de a îndeplini atribuțiile ce-i revin, conform fișei postului;
b) obligația de a respecta disciplina muncii;
c) obligația participanţilor la raporturile de muncă de a se informa şi a se consulta reciproc, în
condiţiile legii şi ale contractelor colective de muncă, pentru buna desfăşurare a relaţiilor

de muncă;
d) obligația de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de
muncă aplicabil, precum și în contractual individual de muncă;
e) obligația de fidelitate față de angajator în executarea obligațiilor de serviciu;
f) obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor dobândite în contextul activității
desfășurate la nivelul unității de învățământ;
g) de a apăra în mod loial prestigiul instituției în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a
se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale
ale acesteia;
h) obligația de a răspunde patrimonial pentru pagubele materiale produse din vină și în
legătură cu munca sa;
i) obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate.
Art.29. Angajatorul are, în principal următoarele drepturi:
(1) În sensul Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, prin angajator se înţelege persoana fizica sau
juridica ce poate, potrivit legii, să angajeze forţa de muncă pe bază de contract individual de muncă.
(2) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
a) să stabilească organizarea și funcționarea unității de învățământ;
b) să angajeze în muncă persoanele numai în baza unui certificat medical, care constată faptul că cel
în cauză este apt pentru prestarea acelei munci și să impună persoanelor angajate efectuarea
examenelor medicale periodice, prevăzute de lege, pentru constatarea stării de sănătate, respectiv
testarea psihologică anuală și examenul de medicina muncii (conform art.27, alin (5) din Codul
muncii);
c) să impună persoanelor care manipulează produse alimentare să efectueze periodic analizele
medicale specifice pentru a putea desfășura această activitate;
d) să stabilească atribuțiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condițiile legii și/sau în
condițiile contractului colectiv de muncă încheiat la nivel național sau la nivel de ramură de
activitate, aplicabil, inclusiv în condițiile contractului;
e) să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității lor;
f) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

g) să stabilească obiectivele de performanţă individuale, precum şi criteriile de evaluare a realizării
acestora;
h) să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit
legii, contractului colectiv de muncă aplicabil și regulamentului intern.
i) să modifice locul muncii unui salariat prin delegarea (exercitarea temporară, din dispoziţia
angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzatoare atribuţiilor de serviciu în
afară locului său de muncă) sau detaşarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevazut în
contractul individual de muncă, cu păstrarea funcţiei şi a drepturilor prevăzute în contractul
individual de muncă;
k) să suspende de drept contractul individual de muncă al unui salariat/salariaților în
următoarele situaţii: concediu de maternitate; concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
carantină; exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti, pe
toată durata mandatului, daca legea nu prevede altfel; îndeplinirea unei funcţii de conducere
salarizate în sindicat; forţă majoră; în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile
Codului de procedură penală; de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele,
autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei; în alte cazuri expres prevăzute de
lege; dacă în termen de 6 luni salariatul nu şi-a reînnoit avizele, autorizaţiile ori atestarile necesare
pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncă încetează de drept;
l) să suspende, din inițiativa salariatului, contractul individual de muncă, în următoarele
situaţii: concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu
handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de
până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea
vârstei de 18 ani; concediu paternal; concediu pentru formare profesională; exercitarea unor funcţii
elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toată durata
mandatului; participarea la grevă.
m) să suspende contractul individual de muncă în situaţia absenţelor nemotivate ale salariatului, în
condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul individual de muncă,
precum şi prin regulamentul intern;
n) să suspende din iniţiativa sa, contractul individual de muncă în următoarele situaţii: pe durata
cercetării disciplinare prealabile, în condiţiile legii și în cazul în car angajatorul a formulat plângere
penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu
funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti (dacă se constată nevinovăţia
celui în cauză, salariatul îşi reia activitatea anterioară şi i se plăteşte, în temeiul normelor şi
principiilor răspunderii civile contractuale,o despăgubire egală cu salariul şi celelalte drepturi de

care a fost lipsit pe perioada suspendării contractului); în cazul întreruperii sau reducerii temporare a
activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau
similare; pe durata detaşării; pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor,
autorizaţiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor;
o) să suspende contractul individual de muncă, prin acordul părţilor, în cazul concediilor fără plată
pentru studii sau pentru interese personale;
p) să înceteze de drept contractul individual de muncă existent: la data decesului salariatului sau al
angajatorului persoană fizică, precum şi în cazul dizolvării angajatorului persoană juridică, de la
data la care angajatorul şi-a încetat existenţa conform legii; la data rămânerii irevocabile a hotărârii
judecătoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub interdicţie a salariatului sau a angajatorului
persoană fizică; la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim
de cotizare pentru pensionare, în termen de 5 zile ucrătoare de la intervenirea acestuia, în scris, prin
decizie a angajatorului, decizie care se comunică persoanelor aflate în situaţiile respective în termen
de 5 zile lucrătoare; la data comunicării deciziei de pensie, în cazul pensiei de invaliditate, pensiei
anticipate parţiale,pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de
pensionare; ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de muncă, de la data
la care nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească definitivă; ca
urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane concediate
nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de
reintegrare; ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data
rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti; de la data retragerii de către autorităţile sau
organismele competente a avizelor, autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea
profesiei; ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de siguranţă
ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a
dispus interdicţia; la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată
determinată;
q) să dispună concedierea pentru motive care ţin de persoană în cazul în care, prin decizie a
organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a
salariatului, fapt ce nu permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de
muncă ocupat și în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este
încadrat, angajatorul având obligaţia de a emite decizia de concediere în termen de 30 de zile
calendaristice de la data constatării cauzei concedierii; în cazul în care salariatul este arestat
preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, în condiţiile Codului de procedură penală,
angajatorul având obligaţia de a emite decizia de concediere în termen de 30 de zile calendaristice

de la data constatării cauzei concedierii;
r) să impună respectarea legislației în vigoare pentru învățământul preuniversitar, a legislației SSM
și PSI și, în cazul în care autoritățile competente constată, cu prilejul inspecțiilor efectuate în
unitatea de învățământ, nerespectarea legislației dintr-un anumit domeniu și decid aplicarea unor
contravenții angajatorului, angajatorul își rezervă dreptul de a acționa,conform legii, împotriva
persoanelor care se fac vinovate de nerespectarea legii, pentru a asigura recuperarea sumelor plătite
ca amenzi pentru neregulile constatate, din vina angajaților.
Art.30. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) să informeze salariații asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc desfășurarea
relațiilor de muncă cu privire la cel puţin următoarele elemente: identitatea părţilor; locul de muncă
sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri; sediul
angajatorului; funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau altor
acte normative, precum şi fişa postului, cu specificarea atribuţiilor postului; criteriile de evaluare a
activitaţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului; riscurile specifice postului;
data de la care contractual urmează să îşi producă efectele; în cazul unui contract de muncă pe
durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora; durata concediului de
odihnă la care salariatul are dreptul; condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante
şi durata acestuia; salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi
periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul; durata normală a muncii,exprimată în
ore/zi şi ore/săptămână; indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de
muncă ale salariatului; durata perioadei de probă.
b) să asigure permanent condițiile corespunzatoare de muncă;
c) să acorde salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă
aplicabil și din contractele individuale de muncă;
d) să comunice periodic salariaților situația economică și financiară a unității;
e) să înființeze registrul general de evidență a salariaților și să opereze înregistrările prevăzute de
lege; Registrul general de evidenţă a salariaţilor se completeaza şi se transmite Inspectoratului
teritorial de muncă în ordinea angajarii şi cuprinde elementele de identificare ale tuturor salariaţilor,
data angajării, funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau altor
acte normative, tipul contractului individual de muncă,salariul, sporurile şi cuantumul acestora,
perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, perioada detaşării şi data
încetării contractului individual de muncă;

f) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
g) să elibereze, la solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, un document care să ateste
activitatea desfăşurată, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate;
h) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariaților;
i) să plătească toate contribuțiile și impozitele aflate în sarcina sa, precum și să rețină și să vireze
contribuțiile și impozitele datorate de salariați, în condițiile legii;
j) să întocmească dosarul personal al fiecărui salariat, cu respectarea componentei minime prevăzute
de lege și să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
k) să respecte timpul de muncă convenit și modalitățile concrete de organizare a acestuia, stabilite
prin prezentul regulament intern, precum și timpul de odihnă corespunzător;
l) să respecte prevederile legale imperative și incompatibilitățile stabilite de prevederile legislației în
vigoare, în ceea ce privește încheierea, modificarea, executarea și încetarea contractului individual
de muncă;
m) să asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea și perfecționarea personalului cu atribuții
în domeniul protecției muncii;
n) să asigure materialele igienico-sanitare;
o) să pună la dispoziția salariaților spațiu de lucru cu dotări, mijloace materiale și de lucru necesare
asigurării unor condiții corespunzătoare de muncă pentru atingerea standardelor de performanță
cerute îndeplinirii sarcinilor ce-i revin fiecăruia;
p) să urmărească periodic modul în care dotarea compartimentelor de muncă este realizată, în raport
cu cerințele și specificul fiecărei activități;
q) să organizeze activitatea salariaților ținând cont de strategia de dezvoltare, precizând prin fișa
postului atribuțiile fiecăruia în raport cu studiile, pregătirea profesională și specialitatea acestora,
stabilind în mod concret și echitabil volumul de muncă al fiecăruia;
r) să răspundă pentru legalitatea și oportunitatea dispozițiilor date subalternilor, atât în cadrul
unității, cât și în afără acesteia;
s) să ţină evidenţa orelor de muncă prestate de fiecare salariat şi să supună controlului inspecţiei
muncii această evidenţă ori de câte ori este solicitată;

t) în prezența semnelor evidente de comportament anormal al unei persoane datorită căreia aceasta
ar putea să nu mai poată executa sarcinile de serviciu și care poate determina crearea unei situații
periculoase, conducerea compartimentului va dispune un consult medical al salariatului respectiv;
acest consult medical va avea drept scop, respectând secretul medical, precizarea unui diagnostic,
pronunțarea unei atitudini, recomandarea unui tratament medical dacă este necesar; în așteptarea
unei soluții definitive, persoanei în cauză îi va fi interzis să mai exercite munca pentru care este
încadrată în unitatea de învățământ;
u) să informeze salariații privind rezultatul examenului medical anual (testarea psihologică,
verificarea stării de sănătate de către medicul de medicina muncii) și să dea curs eventualelor
recomandări făcute, în urma acestui control medical anual, de către psiholog și medicul de medicina
muncii, prin solicitarea fiecărui salariat căruia i s-au făcut recomandări, de a pune în aplicare
recomandările făcute de specialist și a face dovada acestui fapt prin documente specifice;
v) salariații beneficiază de grupuri sanitare curate și dotate cu material de strictă necesitate, în
vederea creării unui confort necesar respectării intimității fiecăruia, precum și pentru
preîntâmpinarea îmbolnăvirilor;
w) efectuarea curățeniei în birouri, grupuri sanitare, holuri se va face cu material specific
pentru asigurarea dezinfecției;
x) să informeze salariaţii cu privire la conţinutul regulamentului intern; modul concret de informare
a fiecărui salariat cu privire la conţinutul regulamentului intern se stabileşte prin contractul colectiv
de muncă aplicabil sau, după caz, prin conţinutul regulamentului intern;
Regulamentul intern se afişează la sediul angajatorului.
VII. PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU RECLAMAŢIILOR
INDIVIDUALE ALE PERSONALULUI
Art.31. Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii,
sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere
disciplinară.Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau
inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale,
regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil,or
dinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.

(1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum și cel de conducere din unitatea de
învățământ răspund disciplinar pentru încălcarea cu vinovăție a îndatoririlor ce le revin potrivit
contractului individual de muncă, precum și pentru încălcarea normelor de comportare care
dăunează interesului învățământului și prestigiului unității, conform legii.
(2) Sancțiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevazut la alin.(1), în raport cu gravitatea
abaterilor sunt:
a) observație scrisă;
b) avertisment;
c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere,
de îndrumare și control cu până la 15%, pe o perioadă de 1-3 luni;
d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru
ocuparea unei funcții didactice superioare sau pentru obținerea gradelor didactice ori a unei funcții
de conducere, de îndrumare și control;
e) destituirea din funcția de conducere, de îndrumare și control din învățământ;
f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă;
(3) Orice persoană poate sesiza unitatatea de învățământ cu privire la săvârșirea unei fapte ce poate
constitui abatere disciplinară, sesizarea făcându-se în scris și înregistrându-se la secretariatul școlii.
(4) Cercetarea disciplinară se va realiza de Comisia de cercetare a faptelor ce pot constitui abateri
disciplinare, numită de Consiliul de administrație, respectându-se prevederile din Codul muncii și
alte documente legislative în vigoare.
(5) Pentru cercetarea abaterilor prezumate săvârșite de personalul didactic,personalul deconducere,
se constituie comisiile de cercetare disciplinară, după cum urmează:
a) pentru personalul didactic, comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezintă
organizația sindicală din care face parte persoana aflată în discuție sau este un reprezentant al
salariaților, iar ceilalți au funcția didactică cel puțin egală cu a celui care a săvârșit abaterea;
b) pentru personalul de conducere al unității de învățământ, comisii formate din 3-5 membri, dintre
care un reprezentant al salariaților, iar ceilalți au funcția didactică cel puțin egală cua celui care a
săvârșit abaterea; din comisie face parte și un inspector școlar din cadrul ISJ Covasna;

(6) Comisiile de cercetare disciplinară sunt numite de Consiliul de administrație al unității de
învățământ, pentru personalul didactic și personalul de conducere al unității de învățământ.
(7) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de
persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi
locul întrevederii.
(8) In cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele și urmările acestora, împrejurările în
care au fost săvârșite, existența sau inexistența vinovăției, comportarea salariatului la locul de
munca, eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta, precum și orice alte date
concludente. Audierea celui cercetat și verificarea apărării acestuia sunt obligatorii.
(9) Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, deși a fost înștiințat în scris cu minimum 48 de
ore înainte, precum și de a da declarații scrise se constată prin proces-verbal și nu împiedică
finalizarea cercetării.
(10) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (7) fără un motiv
obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare
prealabile.
(11) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate
apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi
motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un
reprezentant al sindicatului al cărui membru este.
(12) Cercetarea faptei și comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data
constatării acesteia, consemnată în condica de inspecții sau în dosarul de corespondență de la
secretariat.
(13) Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistența faptelor pentru care a fost cercetată.
(14) Persoanele sancționate au dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia
respectivă la colegiul de disciplină de pe lângă ISJ Covasna.
(15) Dreptul persoanei sancționate de a se adresa instanțelor judecătorești este garantat.
(16) Pentru personalul didactic, propunerea de sancționare se face de către director sau de cel puțin
2/3 din numărul total al membrilor Consiliului de administrație.
(17) Sancțiunile aprobate de Consiliul de administrație sunt puse în aplicare și comunicate prin
decizie a directorului unitătii de învățământ preuniversitar.

(18) Pentru personalul de conducere al unității, propunerea de sancționare se face de către Consiliul
de administrație al școlii și se comunică prin decizie inspectorului școlar general.
(19) Sancțiunea se stabilește, pe baza raportului comisiei de cercetare, de autoritatea care a numit
această comisie și se comunică celui în cauză, prin decizie scrisă, dupa caz, de către directorul
colegiului, respectiv inspectorul școlar general.
(20) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de
muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării
disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 251 alin. (3), din
Codul muncii, nu a fost efectuată cercetarea;
d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.
(21) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data
emiterii şi produce efecte de la data comunicării.
(22) Decizia se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii,
prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.
(23) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în
termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.
(24) Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului
nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor disciplinare se
constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă.
(25) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.
(26) Angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, să îl
despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din
culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul.

(27) În cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe salariat, acesta se poate adresa cu
plângere instanţelor judecătoreşti competente.
(28) Angajatorul care a plătit despăgubirea îşi va recupera suma aferentă de la salariatul vinovat de
producerea pagubei, în condiţiile art. 254 din Codul muncii şi următoarele.
(29) Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile
contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor.
(30) Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majoră sau de alte cauze neprevăzute care
nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului.
(31) În situaţia în care angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din vina şi în
legătură cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o notă de constatare şi evaluare a pagubei,
recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părţilor, într-un termen care nu va putea fi mai mic
de 30 de zile de la data comunicării.
(32) Când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi, cuantumul răspunderii fiecăruia se stabileşte
în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei.
(33) Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată, răspunderea
fiecăruia se stabileşte proporţional cu salariul său net de la data constatării pagubei şi, atunci când
este cazul, şi în funcţie de timpul efectiv lucrat de la ultimul său inventar.
(34) Salariatul care a încasat de la angajator o sumă necuvenită este obligat să o restituie.
(35) Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau şi care nu mai pot fi restituite în natură sau
dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptăţit, este obligat să suporte contravaloarea
lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză se stabileşte potrivit valorii
acestora de la data plăţii.
(36) Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reţine în rate lunare din drepturile salariale care se
cuvin persoanei în cauză din partea angajatorului la care este încadrată în muncă.
(37) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăşi împreună cu
celelalte reţineri pe care le-ar avea cel în cauză jumătate din salariul respectiv.
(38) În cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte ca salariatul să îl fi despăgubit
pe angajator şi cel în cauză se încadrează la un alt angajator ori devine funcţionar public, reţinerile

din salariu se fac de către noul angajator sau noua instituţie ori autoritate publică, după caz, pe baza
titlului executoriu transmis în acest scop de către angajatorul păgubit.
(39) Dacă persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă la un alt angajator, în temeiul unui contract
individual de muncă ori ca funcţionar public, acoperirea daunei se va face prin urmărirea bunurilor
sale, în condiţiile Codului de procedură civilă.
(40) În cazul în care acoperirea prejudiciului prin reţineri lunare din salariu nu se poate face într-un
termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată de reţineri, angajatorul se poate
adresa executorului judecătoresc în condiţiile Codului de procedură civilă.
(41) Răspunderea patrimonială a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar, precum și a
celui de conducere se stabileste potrivit legislației muncii.
(42) Decizia de imputare, precum și celelalte acte pentru recuperarea pagubelor și a prejudiciilor se
fac de conducerea unității de învățământ al cărei salariat este cel în cauză, în afară de cazurile când,
prin lege, se dispune altfel.

VIII.REGULI CONCRETE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII ÎN UNITATE – CADRE
DIDACTICE
Art.32.Pentru a asigura disciplina muncii în unitate, personalul are obligaţia:
a) să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite
elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.
b)să participe la programe de formare continuă, în conformitate cu specificul activităţii şi cu
reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie.
c) să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, Direcţia de
protecţie a copilului, în legăturăcu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a
elevului/copilului.
d) să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii,părinţii/reprezentanţii legali ai acestora,
agenţii economici.
e) să prezinte, conform legii, rezultatele analizelor medicale solicitate, efectuate conform Legii nr.
1/2011, privind Statutul Personalului Didactic.

f) să realizeze orele de predare la clasă, pregătirea pentru examene şi olimpiade precum şi cele de
recuperare.
g) să pregătească materialul didactic, mijloacele audio-vizuale, aparateleşi instrumentele de lucru.
h) să pregătească lucrările practice (experienţe, demonstraţii, lucrări de laborator).
i)să participe la activităţile catedrei metodice, ale Consiliului profesorilor clasei şi ale Consiliului
profesoral al scolii.
j) să participe la organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi examenelor.
k) să participe la şedinţele şi activităţile consiliului profesoral si de administraţie, când este solicitat.
1) să participe la activităţile comisiilor şi colectivelor pe domenii din care face parte prin atribuţiile
prevăzute în fişa postului sau la care este convocat de directorul şcolii.
m) să efectueze toate atribuţiile şi sarcinile ce-i revin când este profesor de serviciu.
n) să efectueze toate atribuţiile şi sarcinile ce-i revin în calitate de diriginte.
o) să asigure suplinirea colegilor absenţi conform orarului de supliniri.
Art.33. Timpul de muncă
a)Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează muncă, se află la dispoziţia
angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual
de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare.
b)Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este, în medie, de
8 ore pe zi, de 40 de ore pe săptămână, realizate în săptămâna de lucru de 5 zile.
c)Pentru personalul didactic de predare, norma didactica de predare-învățare-evaluare și de evaluare
curentă este cea prevăzută de art. 262 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare.
d)Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii pentru personalul nedidactic și didactic
auxiliar este 8 ore pe zi, timp de 5 zile, cu 2 zile de repaus, stabilite pentru zilele de sâmbătă și
duminică
e) În funcţie de specificul unităţii sau al muncii prestate, se poate opta şi pentru o repartizare inegală
a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe
săptămână.

f) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii pentru personalul didactic de predare se face
conform legislației în vigoare și se regăsește în orarul școlii aprobat în Consiliul de administrație, cu
respectarea legislației în vigoare și a prevederilor contractului colectiv de muncă aplicabil pentru
sectorul învățământ preuniversitar; norma de muncă a acestei categorii de personal include pe lângă
activitățile de predare-învățare-evaluare și activități specifice de pregătire a activităților didactice,
care nu impun în mod obligatoriu prezența la locul de muncă zilnic.
g) Programul de muncă şi modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la cunoştinţă salariaţilor
şi sunt afişate la sediul angajatorului.
h)Cu acordul sau la solicitarea salariaților în cauză angajatorul are posibilitatea să stabilească pentru
aceștia programe individualizate de muncă, care pot funcționa numai cu respectarea limitelor
precizate mai sus, la art. 14, alin (1) și (2) din prezentul regulament intern.
i)Durata timpului de lucru, în cazul salariaților care prestează activitate în baza unor contracte
individuale de muncă cu timp parțial este de 4 ore/zi.
j)Efectuarea muncii suplimentare se poate dispune de către angajator, fără acordul salariatului, prin
dispoziție scrisă, doar în caz de forță majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii
producerii unor accidente sau înlăturării consecințelor unui accident; cazul de forță majoră și
lucrările urgente vor fi menționate explicit în dispoziția scrisă.
k)Evidenta timpului de muncă efectuat de salariați se ține pe baza condicii de prezență, salariații
fiind obligați să semneze condica de prezență zilnic; personalul didactic auxiliar si cel nedidactic vor
menționa în condica de prezență atât ora sosirii în unitate cât și ora plecării din unitatea de
învățământ. În vederea stabilirii drepturilor de salarizare, timpul efectiv prestat, trebuie să se
regasească și în pontaje, responsabilitatea întocmirii acestora revenindu-i secretarei, care are
specificat acest lucru în fișa postului, respectiv contabilului.
l)Acordarea zilelor libere corespunzătoare zilelor de sărbătoare legală, în care nu se lucrează se face
de către angajator. Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt: zilele de repaus
săptămânal;1 și 2 ianuarie; 24 ianuarie; prima, a doua și a treia zi de Paști; 1 mai; prima și a doua zi
de Rusalii; 15 august; 30 noiembrie; 1 decembrie; prima și a doua zi de Crăciun; 2 zile pentru
fiecare dintre cele trei sărbători religioase anuale, declarate astfel de către cultele religioase legale,
altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestora.
m)Munca prestată între orele 22,00-6,00 este considerată muncă de noapte. Salariatul de noapte
reprezintă, după caz: salariatul care efectuează muncă de noapte cel puţin 3 ore din timpul său zilnic

de lucru; salariatul care efectuează muncă de noapte în proporţie de cel puţin 30% din timpul său
lunar de lucru.
Art.34. Concediile
a)Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor. Dreptul la concediu de
odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări.
b)Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 21 de zile lucrătoare. Durata efectivă a
concediului de odihnă anual se stabileşte în contractul individual de muncă, cu respectarea legii şi a
contractelor colective aplicabile şi se acordă proporţional cu activitatea prestată într-un an
calendaristic.
c)Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite stabilite prin contractul
colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.
d)Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. Prin excepţie, efectuarea concediului în anul
următor este permisă numai în cazurile expres prevăzute de lege sau în cazurile prevăzute în
contractul colectiv de muncă aplicabil.
e)Angajatorul este obligat să acorde concediu, până la sfârşitul anului următor, tuturor salariaţilor
care într-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul.
f)Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării
contractului individual de muncă.
g) Efectuarea concediului de odihnă pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic se realizează în
baza unei programări individuale stabilite de angajator cu consultarea salariatului care va depune
cerere de concediu la secretariatul unității de învățământ. Programarea se face până la sfârşitul
anului calendaristic pentru anul următor și se aprobă în Consiliul de administrație al unității de
învățământ. În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, angajatorul este obligat să
stabilească programarea, astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puţin 10
zile lucrătoare de concediu neîntrerupt. h) 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.
i)Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care
nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent

cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă. Concediul de
odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective.
j). 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
obligaţia 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.
k (1) În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile libere plătite, care nu
se includ în durata concediului de odihnă.
(2) Evenimentele familiale deosebite şi numărul zilelor libere plătite sunt stabilite prin lege, prin
contractul colectiv de muncă aplicabil, astfel: a) căsătoria salariatului - 5 zile lucrătoare; b) nașterea
unui copil - 5 zile lucrătoare+10 zile lucrătoare dacă a urmat un curs de puericultura (concediu
paternal); c) căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare; d) decesul soțului/soției, copilului, părinților,
bunicilor, fraților, surorilor salariatului sau a altor persoane aflate în întreținere - 5 zile lucrătoare; e)
schimbarea locului de muncă cu schimbarea domiciliului/reședinței - 5 zile lucrătoare; f) decesul
socrilor salariatului - 5 zile lucrătoare; g) schimbarea domiciliului - 3 zile lucrătoare; h) îngrijirea
sănătății copilului - 1 zi lucrătoare (pentru familiile cu 1 și 2 copii), respectiv 2 zile lucrătoare
(pentru familiile cu 3 sau mai mulți copii).
l). (1) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, personalul din învățământ are dreptul la 3 zile libere
plătite/an școlar, pe baza de învoire colegială, având obligația de a-și asigura suplinirea cu personal
calificat. (2) Cererea de învoire colegială se depune la secretariatul colegiului, înainte cu 2 zile de
ziua de învoire, cu indicarea numelui și prenumelui persoanei care asigură suplinirea pe perioada
învoirii, cu asumarea suplinirii prin semnătură.
m) De aceleași drepturi și în aceleași condiții, conform art.27, beneficiază de cele 3 zile de învoire și
personalul didactic auxiliar și nedidactic.
n) Pentru rezolvarea unor situații personale, salariații au dreptul la concedii fără plată, a căror durată
însumată nu poate depăși 30 de zile lucrătoare pe an calendaristic; aceste concedii nu afectează
vechimea în învățământ.
o)Cadrele didactice beneficiază de un număr de 62 de zile lucrătoare de concediu de odihnă, pe
parcursul vacanțelor școlare. Perioadele de efectuare a concediilor de odihnă se stabilesc și se
aprobă de catre Consiliul de administrație al unității de învățământ, analizându-se cererile

individuale depuse de către salariați, în funcție de nevoile unității de învățământ, inclusiv cu
asigurarea personalului necesar desfășurării în condiții corespunzătoare a examenelor naționale.
p) Cadrele didactice titulare au dreptul la concediu fără plată pe timp de un an școlar, o dată la 10
ani, cu aprobarea Consiliului de administrație al unității de învățământ/inspectoratului școlar (în
cazul personalului didactic de conducere, îndrumare și control), cu rezervarea postului/catedrei pe
perioada respectivă.
Art.35. Personalului din învăţământ îi este interzis:
a) să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului,viaţa intimă, privată şi
familială a acestuia;
b) să aplice pedepse corporale, precum şi agresarea verbală sau fizică a elevilor şi/sau a colegilor;
c) să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui
tip de avantaje, de la elevi sau de la părinţi/aparţinătorii reprezentanţii legali ai acestora.
IX. SALARIZAREA
Art.36.(1) Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului
individual de munca si cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri.
(2) Pentru munca prestata in baza contractului individual de munca, fiecare salariat are dreptul la un
salariu exprimat in bani, care se stabileste cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, prin
negocieri colective si individuale.
(3) Angajatorul nu poate negocia si stabili salarii de baza prin contractul individual de munca sub
salariul de baza minim brut orar pe tara. La stabilirea si la acordarea salariului este interzisa orice
discriminare pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta
nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau
responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala.
(4) Salariul este confidential, angajatorul avand obligatia de a lua masurile necesare pentru
asigurarea confidentialitatii.
Art. 37. (1) Salariul se plateste in bani cel putin o data pe luna, la data stabilita in contractul
individual de munca. Salariul se plateste direct titularului sau persoanei imputernicite de acesta.
(2) Drepturile băneşti cuvenite salariaţilor se plătesc lunar, in data de 14 a lunii în curs, pentru luna
precedentă, înaintea oricăror alte obligaţii ale unităţilor/instituţiilor.

(3) Salariul este confidenţial, unitatea/instituţia având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru
asigurarea confidenţialităţii.
(4) In caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate pana la data decesului sunt platite, in
ordine, sotului supravietuitor, copiilor majori ai defunctului sau parintilor acestuia, altor mostenitori,
in conditiile dreptului comun.
Art. 38. (1) Nicio retinere din salariu nu poate fi operata, in afara cazurilor si conditiilor prevazute
de lege.
(2) Retinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decat daca datoria
salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata ca atare printr-o hotarare
judecatoreasca definitiva si irevocabila.
In cazul pluralitatii de creditori ai salariatului va fi respectata urmatoarea ordine:
a) obligatiile de intretinere, conform Codului familiei;
b) contributiile si impozitele datorate catre stat;
c) daunele cauzate proprietatii publice prin fapte ilicite;
d) acoperirea altor datorii.
(3) Retinerile din salariu cumulate nu pot depasi in fiecare luna jumatate din salariul net.
X. ACCESUL IN PERIMETRUL ANGAJATORULUI
Art.39. Accesul cadrelor didactice in perimetrul școlii se face pe baza de tabel cu personalul,
eliberat si vizat de conducerea acesteia. Accesul salariatilor in afara programului normal de lucru
este permis numai cu aprobarea conducerii unitatii.
Art. 40. Accesul persoanelor straine este permis numai cu aprobarea conducerii unitatii și dacă sunt
colaboratori ai Angajatorului ori membri de familie ai salariatilor.
Art. 41. Accesul logopezilor /profesorilor de sprijin /facilitatorilor se face în baza delegării de către
CJRAE; programul acestora va fi adus la cunoștința directorului.
XI. ABATERILE DISCIPLINARE SI SANCTIUNILE APLICABILE
Art.42. (1) Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul
savarseste o abatere disciplinara sunt:
- avertismentul scris;

- retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus
retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
- reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
- reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3
luni cu 5-10%;
- desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
(2) Amenzile disciplinare sunt interzise.
(3) Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune.
(4) Raspunderea disciplinara si materiala a personalului didactic, didactic auxiliar, a personalului de
conducere:
- personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar precum si cel de conducere din
invatamant raspund disciplinar pentru incalcarea indatoririlor ce le revin potrivit contractului
individual de munca, precum si pentru incalcarea normelor de comportare care dauneaza interesului
invatamantului. Sanctiunile disciplinare care se pot aplica personalului, in raport cu gravitatea
abaterilor sunt:
- observatia scrisa;
- avertisment;
- diminuarea salariului de baza cumulat, cand este cazul, cu indemnizatia de conducere cu pana la
15% pe o perioada de 1-6 luni;
- suspendarea, pe o perioada de pana la 3 ani, a dreptului de inscriere la un concurs pentru ocuparea
unei functii didactice superioare sau pentru obtinerea gradelor didactice ori a unei functii de
conducere, de indrumare si de control;
- destituirea din functia de conducere, de indrumare si de control din invatamant;
- desfacerea disciplinara a contractului de munca;
(5) In unitatile de invatamant preuniversitar, propunerea de sanctionare se face de catre director sau
de cel putin 1/3 din numarul total al membrilor consiliului de administratie ori ai consiliului
profesoral.

(6) Sanctiunea disciplinara se aplica numai dupa efectuarea cercetarii faptei sesizate in scris,
audierea celui in cauza si verificarea sustinerilor facute de acesta, in aparare. Pentru cercetarea
abaterilor savarsite de personalul didactic se constituie comisii formate din 3-5 membri, dintre care
unul reprezinta organizatia sindicala din care face parte persoana aflata in discutie sau un
reprezentant al salariatilor iar ceilalti sunt cadre didactice care au functia didactica cel putin egala cu
a celui care a savarsit abaterea.
(7) Comisiile de cercetare sunt numite de consiliul de administratie al unitatii pentru aparatul
propriu. In cadrul cercetarii abaterii prezumate se stabilesc faptele si urmarile acestora, imprejurarile
in care au fost savarsite, existenta sau inexistenta vinovatiei, precum si orice alte date concludente.
Audierea celui cercetat si verificarea apararii acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se
prezenta la audiere, desi a fost instiintat in scris cu minimum 48 ore inainte, precum si de a da
declaratii scrise se constata prin proces verbal si nu impiedica finalizarea cercetarii. Cadrul didactic
cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele cercetarii si sa-si produca probe in aparare.
(8) Cercetarea propunerii de sanctionare si comunicarea deciziei se fac in termen de cel mult 30 zile
de la data constatarii abaterii, consemnata in condica de inspectii sau la registratura unitatii.
Persoanei nevinovate i se comunica in scris inexistenta faptelor pentru care a fost cercetata
(9) In invatamantul preuniversitar, persoanele sanctionate au dreptul de a contesta in termen de 15
zile de la comunicare, decizia respectiva la colegiul de disciplina de pe langa inspectoratul scolar.
(10) Dreptul persoanei sanctionate de a se adresa instantelor judecatoresti este garantat.
(11) Sanctiunea se stabileste, pe baza raportului comisiei de cercetare, de catre autoritatea care a
numit aceasta comisie.
(12) In invatamantul preuniversitar, sanctiunile se comunica celui in cauza printr-o decizie scrisa, de
catre directorul unitatii de invatamant sau, dupa caz, de catre inspectorul scolar general
(13) In cazul in care cel sanctionat nu a mai savarsit abateri disciplinare in cursul unui an de la
aplicarea sanctiunii, autoritatea care a aplicat sanctiunea poate dispune ridicarea si radierea
sanctiunii, facandu-se mentiunea corespunzatoare in statul personal de serviciu
(14) Raspunderea materiala a personalului didactic se stabileste conform legislatiei muncii.
Imputarea, precum si celelalte acte pentru recuperarea pagubelor si a prejudiciilor se fac de catre
conducerea unitatii, in afara de cazurile in care , prin lege, se dispune altfel.
(15) Etape:

Nr.
crt.
1

2

3

4

Etapa

Tipuri de activităţi

Responsabili

Existenţa
unei sesizări

•pentru a putea fi declanşată
procedura desancţionare,trebuie să
existe o sesizare în scris;
•sesizarea ca atare se poate prezenta
sub forma unei sesizări din oficiu
(autosesizare) a conducerii unităţii
de învăţământ;
•competenţa de numire a comisiei
de cercetare este stabilită de
art.119(3);
•convocarea Consiliului profesoral;
•prezentarea sesizării;
•numirea comisiei de cercetare
•comisia numită prin dispoziţie îşi
însuşeşte atribuţiile şi obligaţiile
comisiei de cercetare:
a)stabilirea existenţei faptelor
cuprinse în sesizare şi a urmărilor
acestora;
b)stabilirea împrejurărilor în care
faptele cuprinse în sesizare au fost
săvârşite;
c)stabilirea existenţei sau
inexistenţei vinovăţiei persoanei
sau persoanelor cercetate;
d)audierea persoanei sau
persoanelor cercetate;
e)verificarea susţinerilor făcute de
persoana/persoanele cercetate în
apărarea sa;
f)obligaţia comisiei de cercetare de
a face cunoscut persoanei cercetate
toate documentele cercetării în
vederea producerii de probe în
apărare;
Dacă este cazul,angajatorul ia
măsurile necesare astfel încât
comisia să fie instruită în ceea ce
priveşte:
•principiul respectării dreptului la
apărare;
•condiţia existenţei vinovăţiei
persoanei cercetate;
•condiţia stabilirii circumstanţelor
(atenuante sau agravante) în care au
fost săvârşite fapta/faptele;
•obligaţia de a pune la dispoziţia
persoanei cercetate toate actele care

•toţi angajaţii

Constituirea
comisiei de
cercetare

Desfăşurarea
cercetării

Consilierea/
instruirea
comisiei

Termen

•orice angajat are
obligaţia de a
sesiza angajatorul în legătură
cu încălcarea
R.I./contractul
colectiv de muncă

•conducerea unităţii
şi orga-nele ierarhic
superioare
•director/consilier
educativ,secre-tarul
Consiliului
profesoral
•director
•comisia numită

Observaţii

•cel mult 7
(şapte) zile
de la
luarea la
cunoştinţă
a sesizării
•stabilit
prin
dispoziţiecel mult
15 zile de
la numirea
comisiei

•pe
parcursul
cercetării

•director/
consilier educativ

•comisia
numită

•comisia
Numită

•după
numirea
comisiei
(24h)

•în cazul în care
persoana cercetată
se află în
imposibilitatea de
a se prezenta la
audiere la data
stabilită prin
înştiinţare,dovedi
nd acest lucru cu
înscrisuri,duce la
suspendarea

au stat la baza întocmirii raportului
comisiei,inclusiv acesta.
Pentru respectarea dreptului la
apărare,comisia trebuie să parcurgă
etapele:
a)înmânarea persoanei
cercetate,sub semnătură,a unei
copii a deciziei de constituire a
comisiei,precum şi a unei copii a
sesizării;
b)înştiinţarea în scris a persoanei
cercetate,cu minimum 48h
înainte,în vederea prezentării la
audiere în faţa comisiei şi pentru a
da declaraţii scrise în legătură cu
faptele cuprinse în sesizare;
c)audierea persoanei
cercetate:această etapă se
desfăşoară în faţa membrilor
comisiei de cercetare,aceţtia având
posibilitatea să adreseze în scris
şi/sau verbal întrebări;
d)audierea altor persoane care au
cunoştinţă.
Comisia de cercetare are dreptul şi
obligaţia de a face copii ale unor
documente aflate în unitatea de
învăţământ,care au relevanţă în
vederea aflării adevărului

5

Întocmirea
raportului
comisiei de
cercetare

•comisia va întocmi un raport
motivat în care va stabili faptele
săvârşite,împrejurările în care
acestea au fost săvârşite,existenţa
sau inexistenţa vinovăţiei persoanei
cercetate.Raportul va cuprinde
următoarele secţiuni:
a)prezentarea comisiei de cercetare
şi a deciziei de constituire;
b)prezentarea faptelor cuprinse în
sesizare precum şi

•pe
parcursul
cercetării

•secretarul comisiei
•48h
înainte de
prezentare

•comisia
numită,
•persoana cercetată

•comisia de
cercetare
•comisia desemnată

•secretarul comisiei

•pe
parcursul
cercetării

•în finalul
cercetării

cercetării pe
perioada
respectivă.
Dacă pe parcursul
cercetării comisia
descoperă şi alte
fapte,presupuse
abateri ale
persoanei
cercetate sau ale
altor persoane,va
întocmi un
material separat
care se va
constitui într-o
altă
sesizare/autosesiz
are şi va face
obiectul unei alte
cercetări

6

7

Prezentarea
raportului

Propunerea
de
sancţionare

8

Stabilirea
sancţiunii şi
comunicarea
deciziei de
sancţionare

9

Emiterea
deciziei de
sancţionare

10

Contestarea

semnatarul/semnatarii acesteia;
c)prezentarea documentelor care au
fost folosite pe parcursul cercetării;
d)menţionarea persoanelor audiate;
e)modul de desfăşurare a procedurii
de cercetare;
f)prezentarea pe larg a faptelor aşa
cum au rezultat în urma efectuării
cercetării;
g)concluziile comisiei de
cercetare,constând în stabilirea cu
certitudine a abaterilor
săvârşite,prezentate punctual şi
explicit,menţionând ce prevederi
legale au fost încălcate,vinovăţia
sau nevionovăţia
persoanei/persoanelor cercetate;
h)menţiunea,în final,dacă abaterile
cuprinse în sesizare se confirmă
total sau parţial,ori,dimpotrivă nu
se confirmă.
Reprezintă baza propunerii de
sancţionare.
•convocarea Consiliului profesoral;
•prezentarea raportului comisiei de
cercetare în Consiliul profesoral
În baza raportului,pro-punerea de
sancţionare o face directorul sau cel
puţin 1/3 (o treime) din numărul
membrilor consiliului de
administraţie sau ai consiliului
profesoral
La stabilirea sancţiunii membrii
consiliului profesoral/consiliului de
administraţie trebuie să aibă în
vedere:
•gravitatea abaterilor săvârşite,în
raport şi cu urmările acestora;
•împrejurările în care au fost
săvârşite
În baza hotărârii
consiliului,directorul emite decizia
de sancţionare
•decizia se aduce la cunoştinţa
persoanei/persoanelor sancţionate

Persoana sancţionată depune în

•se anexează
documente,declar
aţii,note,etc
•raportul va fi
semnat de toţi
membrii comisiei
de cercetare

•comisia nu are
dreptul să
propună sancţiuni

•secretarul
Consiliului
profesoral
•director/
cons.ed
•director
•membrii C.adm.
•membrii
C.profesoral

•7 (şapte)
zile de la
încheierea
cercetării

•consiliul
profesoral/consiliul de administraţie

•director

•nu mai
târziu de
30
(treizeci)
zile de la
data
înregistrări
i sesizării
•cel mult
•orice contestaţie

11

deciziei de
sancţionare

scris contestaţia deciziei

Reabilitarea

În anumite condiţii,persoanei
sancţionate i se poate ridica
sancţiunea.
•persoana sancţionată depune
cerere de ridicare a sancţiunii

•persoana
sancţionată
•Consiliul
profesoral/Consiliul de administraţie

15
(cincispre
zece) zile
de la
comunicare
•1 (un) an
de la
stabilirea
sancţiunii

depusă în afara
acestui termen
urmând a fi
respinsă ca tardiv
depusă
•dacă în decurs de
1 (un) an
persoana/persoan
e
le sancţionate nu
a/au mai săvârşit
abateri

XII. REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARA

Art. 43. (1) Ca urmare a sesizarii conducerii Angajatorului cu privire la savarsirea unei abateri
disciplinare sau a constatarii incalcarii de catre un salariat a normelor legale, Regulamentului intern,
contractului individual de munca sau contractului colectiv de munca aplicabil, ordinelor si
dispozitiilor legale ale conducatorilor ierarhici, al Angajatorului sau persoana imputernicita de
acesta va dispune efectuarea cercetari disciplinare prealabile, numind o persoana sau o comisie in
acest sens.
(2) Din comisie va face parte fara drept de vot, in calitate de observator, si un reprezentant al
organizatiei sindicale al carui membru este salariatul cercetat.
(3) Sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio sanctiune nu poate fi dispusa inainte de efectuarea unei
cercetari disciplinare prealabile.
(4) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de
persoana/comisia imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea disciplinara prealabila,
precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii. Comisia il va convoca in scris pe salariatul
cercetat, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte.
(5) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin. (2) fara un motiv
obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare
prealabile.

(6) In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate
apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea disciplinara
prealabila toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat,
la cererea sa, de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.
(7) Salariatul are dreptul sa cunoasca toate actele si faptele cercetarii si sa solicite in aparare probele
pe care le considera necesare.
(8) Comisia numita pentru efectuarea cercetarii disciplinare prealabile are obligatia de a lua o nota
scrisa de la salariatul ascultat, nota in care se va preciza pozitia salariatului fata de fapta pe care a
comis-o si imprejurarile invocate in apararea sa.
(9) Cercetarea disciplinara prealabila impune stabilirea urmatoarelor aspecte:
imprejurarile in care fapta a fost savarsita;
gradul de vinovatie a salariatului;
consecintele abaterii disciplinare;
comportarea generala in serviciu a salariatului;
eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.
(10) La finalizarea cercetarii disciplinare prealabile, persoana/comisia numita in acest sens va
intocmi un proces-verbal de constatare, care trebuie sa cuprinda: indicarea subiectului abaterii
disciplinare, descrierea faptei, descrierea modului in care s-a desfasurat cercetarea disciplinara
prealabila si ascultarea salariatului, prezentarea conditiilor si imprejurarilor in care fapta a fost
savarsita, prezentarea consecintelor abaterii disciplinare, a comportarii generale in serviciu a
salariatului si a eventualelor sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre salariat, stabilirea
gradului de vinovatie a salariatului, probele administrate si propunerile persoanei/comisiei
imputernicite de catre Angajator sa realizeze cercetarea disciplinara prealabila de clasare a cauzei
sau de sanctionare disciplinara a salariatului.
(11) Lucrarile comisiei de disciplina se consemneaza intr-un registru de procese-verbale.
Art.44. (1) In baza propunerii comisiei de disciplina, Angajatorul va emite decizia de sanctionare.
(2) Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea abaterii
disciplinare savarsite de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele:
a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita;

b) gradul de vinovatie a salariatului;
c) consecintele abaterii disciplinare;
d) comportarea generala in serviciu a salariatului;
e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.
(3) Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in
termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii
disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.
Art. 45.(1) Decizia de sanctionare disciplinara cuprinde in mod obligatoriu: a) descrierea faptei care
constituie abatere disciplinara; precizarea prevederilor din statutul de personal, Regulamentul intern
sau contractul colectiv de munca aplicabil, care au fost incalcate de salariat; motivele pentru care au
fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele
pentru care, in conditiile prevazute la art. 252 alin. (2) din Codul muncii, nu a fost efectuata
cercetarea; temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica; termenul in care
sanctiunea poate fi contestata; instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.
(2) Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data
emiterii si produce efecte de la data comunicarii.
(3) Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al
primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta.
(4) Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente in
termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.
Art.46. Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca
salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea sanctiunilor
disciplinare se constata prin decizie a angajatorului emisa in forma scrisa.
Art.47. (1) Lista activităţii de funcţiuni privind Răspunderea disciplinară a personalului din
învăţământul preuniversitar poate fi completata de catre Consiliul de Administratie. Aceasta
cuprinde:
Nr.crt.
1

2

Sarcini elementare
Respectarea disciplinei în activitate,a
atribuţiilor din fişa postului,notelor de
serviciu,etc
Prerogativa disciplinară

Funcţia răspunzătoare
•toţi angajaţii
•angajatorul

Observaţii

3

Emiterea unei sesizări

4

Înregistrarea sesizării

5

Constituirea comisiei de cercetare

6

Consilierea/instruirea comisiei

7
8

Desfăşurarea cercetării
Constituirea probelor în apărarea
salariatului
Întocmirea şi prezentarea raportului
comisiei de cercetare

9

10

Propunerea de sancţionare

11

Stabilirea sancţiunii şi comunicarea
deciziei de sancţionare

•personalul angajat
•angajator
•personalul de îndrumare
şi control
•angajatorul prin
personalul desemnat
•registratura generală a
unităţii
•director
•director
•preşedinte comisie
•comisia de cercetare
•salariat
•reprezentant sindicat
•secretarul comisiei de
cercetare
•preşedintele comisiei
•director
•consiliul de administraţie
•consiliul profesoral
•director
•consiliul profesoral
•consiliul de administraţie

12

Emiterea deciziei de sancţionare

•director

13
14
15

Contestarea deciziei de sancţionare
Înregistrarea contestaţiei de sancţionare
Reabilitarea

•persoana sancţionată
•organul ierarhic superior
•organul care a aplicat
sancţiunea

•hotărârea
CAdm.

•pentru personal
didactic/didactic
auxiliar
•pentru
personalul
nedidactic
•hotărârea
CProf./CAdm.
•registratura ISJ

(2) Lista riscurilor identificate şi evaluate pentru Procedura răspunderii disciplinare
Nr.
crt.
1

Sarcini elementare
Respectarea disciplinei în
activitate,a atribuţiilor din
fişa postului,notelor de
serviciu,etc

2

Prerogativa disciplinară

3

Emiterea unei sesizări

Riscuri identificate
Specificare
a)necunoaşterea atribuţiilor din fişa de post de către angajaţi
b)starea de inacţiune,neglijenţă în serviciu
a)nerespectarea procedurii privind răspunderea disciplinară
b)necunoaşterea ROI de către toţi angajaţii şi a prevederilor privind
răspunderea disciplinară
c)necunoaşterea semnificaţiei conceptului abatere disciplinară de către
toţi angajaţii
a)prezentarea unor fapte nereale,incerte,etc.

4

Constituirea comisiei de
cercetare

5

Consilierea/instruirea
comisiei
Desfăşurarea cercetării

6

b)necunoaşterea obligaţiilor de serviciu,a ROI,de către organul/persoana
care face sesizarea
c)neînregistrarea notei/sesizării/autosesizării în termen legal
a)nerespectarea legislaţiei privind componenţa comisiei (unul dintre
membri obligatoriu de acelaşi rang cu persoana cercetată,reprezentantul
sindicatului)
b)termen întârziat de numire (mai mult de 30 zile de la data înregistrării
sesizării)
c)neîntrunirea numărului de voturi în CProf./CAdm. Pentru numirea
comisiei
a)prezentarea aspectelor legale în ambiguitate
b)necunoasterea procedurii de către membrii comisiei
a)imposibilitatea stabilirii existenţei faptelor cuprinse în sesizare şi a
urmărilor
b)omiterea împrejurărilor în care faptele cuprinse în sesizare au fost
săvârşite
c)neaudierea celui cercetat
d)neverificarea susţinerii persoanei cercetate în apărarea sa

7

Întocmirea şi prezentarea
raportului comisiei de
cercetare

8
9

Prezentarea raportului
Stabilirea sancţiunii şi
comunicarea deciziei de
sancţionare
Emiterea deciziei de
sancţionare

10

11
12

Contestarea deciziei de
sancţionare
Reabilitarea

XIII. CRITERIILE
SALARIATILOR

SI

e)omiterea prezentării persoanei cercetate a documentelor cercetării în
vederea producerii de probe în apărare
a)nerespectarea procedurii de întocmire
b)omiterea aducerii la cunoştinţă persoanei cercetate a raportului
c)concluzii ambigue,care nu menţionează vinovăţia/nevinovăţia
persoanei cercetate
a)omiterea prezentării raportului în CProf./CAdm.
a) omiterea prezentării gravităţii faptelor şi a urmărilor acestora
b)omiterea prezentării împrejurărilor în care au fost săvârşite faptele
a)nerespectarea termenului legal
b)omiterea aducerii la cunoştinţa persoanei sancţionate a deciziei de
sancţionare
c)nespecificarea organului care este responsabil de înregistrarea
contestaţiei deciziei
d)nespecificarea termenului în care se poate face contestaţia
e)neconştientizarea vinovăţiei de către angajat
a)nerespectarea termenului în caz de contestaţie
a)necunoaşterea procedurii prin care se poate ridica sancţiunea
b)existenţa mai multor sancţiuni

PROCEDURILE

DE

EVALUARE

PROFESIONALA

A

Art. 48. Criteriile de evaluare/ procedura de evaluare a personalului unitatii suntprevazute in fisa de
evaluare anuala, elaborata potrivit reglementarilor in vigoare, pentru fiecare categorie de personal in
parte/ in OMECTS 6143/2011 si OMECTS 3860/2011, dupa cum urmeaza :

(1) Personal didactic si didactic-auxiliar OMECTS 6143/2011
(2) Personal nedidactic OMECTS 3860/10.03.2011
(3) Metodologia de evaluare pentru personalul didactic şi personalul didacticauxiliar a fost
modificată şi completată prin OMEN 3597/18.06.2014;
Art.49. Angajatorul are obligatia de aplica criteriile de evaluare in mod obiectiv, corect si
nediscriminatoriu, cu respectarea prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre
femei si barbati.
Art.50. (1)Rezultatele evaluarii vor fi exprimate prin punctaje.
(2) Rezultatele evaluarii profesionale vor putea fi utilizate in vederea: selectiei salariatilor in vederea
promovarii; selectiei salariatilor prealabil operarii unei concedieri colective; selectiei salariatilor
corespunzatori profesionali.
Art.51. Neobtinerea unui punctaj minim, la doua evaluari periodice consecutive, va putea atrage
concedierea salariatului pentru necorespundere profesionala.
Art. 52. Responsabilităţi:
(1) ale cadrelor didactice
- să cunoască criteriile de evaluare prevăzute în LEGE, indicatorii de performanţă şi
descriptorii de calitate aprobaţi în Consiliul de Administraţie şi obligaţiile prevăzute în fişa postului.
- să se autoevalueze la sfârşitul anului şcolar completând fişa de evaluare, respectând
Indicatorii de performanţă şi descriptorii de calitate aprobaţi la nivel de şcoală,
- să deţină în portofoliul personal dovezile care susţin punctajul acordat şi să le prezinte,
dacă este cazul, atunci când este solicitat.
- să participe la şedinţa de catedră în care se face evaluarea colegială
- să participe la şedinţa Consiliului de Administraţie în care se susţine Interviul evaluare.
(2) ale responsabililor de catedră/arii curriculare
- să organizeze la sfârşitul anului şcolar şedinţa de catedră/arie curriculară în care să se
punctajul de evaluare colegială pentru toţi membrii catedrei
- să furnizeze cadrelor didactice dovezile existente la nivelul catedrei (rapoarte de activitate,
procese verbale etc.) atunci când este solicitat

- să asigure obiectivitatea evaluării colegiale pentru toţi membrii catedrei
- să predea la conducerea şcolii fişele de evaluare completate de cadrul didactic (punctajul de
autoevaluare) şi de responsabilul de catedră (evaluarea colegială)
(3) ale conducerii şcolii
- să primească fişele de evaluare de la responsabilii de catedră şi să solicite cadrului
didactic/responsabilului de catedră dovezi, atunci când diferenţele existente între punctajul de
autoevaluare şi cel rezultat în urma evaluării colegiale afectează calificativul final
- să organizeze interviurile de evaluare în şedinţele Consiliului de administraţie
- să prezinte dovezi atunci când există diferenţe între punctajele rezultate în urma
autoevaluării, a evaluării colegiale şi cele propuse de Consiliul de Administraţie
- să medieze diferenţele existente între cele 3 evaluări pe baza dovezilor prezentate
- să comunice cadrului didactic calificativul anual acordat de Consiliul de Administraţie
(4) Etape:
Etapa I: Pe parcursul anului şcolar cadrul didactic colectează în portofoliul personal dovezile
pe baza cărora se face autoevaluarea
Etapa II: Cadrul didactic completează fişa de evaluare cu punctajul rezultat în urma
autoevaluării, pe care o predă la responsabilul de catedră.
Etapa III: Responsabilul de catedră organizează la sfârşitul anului şcolar şedinţa de catedră în
cadrul căreia se va face evaluarea colegială şi predă la conducerea şcolii fişele de evaluare cu
primele 2 rubrici completate.
Etapa IV: Conducerea şcolii analizează fişele de evaluare, întocmeşte graficul de desfăşurare
a interviurilor de evaluare şi propune Consiliului de Administraţie punctajul pentru rubrica a 3-a din
fişa de evaluare. Atunci când există diferenţele existente între cele 3 punctaje afectează calificativul
ce urmează a fi acordat pentru un criteriu, va anunţa cadrul didactic, respectiv responsabilul de
catedră, să prezinte în Consiliul de Administraţie dovezile ce au stat la baza evaluării. Totodată,
directorul şcolii va prezenta dovezile care au determinat ca punctajul propus spre aprobare
Consiliului de administraţie să fie diferit de punctajele rezultate în urma autoevaluării, respectiv
evaluării colegiale

Etapa V: În Consiliul de Administraţie se susţine interviul de evaluare şi se aprobă punctajul
de evaluare acordat de Consiliul de Administraţie. Atunci când pentru un domeniu al evaluării
diferenţele existente între cele 3 etape de evaluare determină diferenţe între calificativul acordat
domeniul respectiv, în Consiliu de Administraţie se analizează dovezile existente, se mediază
conflictul şi se aprobă calificativul final. Calificativele finale se consemnează în registrul Consiliului
de Administraţie pentru fiecare cadru didactic în parte, cu semnătura acestuia că a participat la
şedinţă.
(5) Documente doveditoare: fişa de evaluare conform legislatiei, indicatorii de performanţă şi
descriptorii de calitate elaboraţi de şcoală, portofoliul personal al cadrului didactic (va fi prezentat
doar la cererea responsabilului de catedră sau de conducerea şcolii, atunci când există diferenţe de
punctaje în evaluare), dosarul catedrei (va fi prezentat doar la cererea conducerii şcolii atunci când
există diferenţe de punctaje în evaluare), fişele de asistenţă sau alte documente de monitorizare şi
control întocmite de conducerea şcolii (se vor prezenta în C.A. doar când există diferenţe de
punctaje în evaluare), registrul de procese verbale încheiate la şedinţele Consiliului de Administraţie
Art.53. Recompense:
(1) Personalul didactic din învăţământul preuniversitar beneficiază de gradaţiede merit, acordată
prin concurs. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul
inspectoratului şcolar şi reprezintă 25%din salariul de bază. Gradaţia de merit se atribuie pe o
perioadă de 5 ani.
(2) M.E.C. elaborează metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit, cu
consultareafederaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură de învăţământ.
(3) Personalul didactic cu rezultate excelente în activitatea didactică, educativă şi ştiinţifică poate
primi decoraţii, ordine, medalii, titluri, potrivit legii.
(4) Distincţiile şi premiile prevăzute la alin. (3) se acordă în baza unui regulament aprobat prin ordin
al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şisportului, în limita unui procent de 1% din numărul
total al posturilor didacticedin fiecare judeţ/sector al municipiului Bucureşti.
(5) Fondurile pentru acordarea distincţiilor prevăzute la alin. (3) sunt asigurate de MEC.
XIV. DISPOZITII FINALE
Art.54. Prezentul Regulament intern are la baza prevederile legislatiei in vigoare. Regulamentul
se completeaza cu dispozitiile cuprinse in Codul muncii si in celelalte acte normative in vigoare.

Art.55. Prezentul Regulament intern a fost analizat și validat, adus la cunoștință angajaților in
sedinta C.P.
(2) Prezentul Regulament intern a fost aprobat in sedinta CA.
Art.56. Regulamentul intra in vigoare in termen de 5 zile de la data semnarii lui.
Art.57.(1) Regulamentul intern va putea fi modificat (la propunerea Consiliului Profesoral,
Consiliului de Administrație, părinților, direcțiunii) atunci cand apar acte normative noi privitoare la
organizarea si disciplina muncii, precum si ori de cate ori interesele Angajatorului o impun.
Propunerile de modificare si completare vor fi prezentate reprezentantilor Sindicatului.
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