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PREZENTARE 
 

Regulamentul fixează standardele de comportare pe care le considerăm adecvate calităţii 

de elev şi de cadru didactic al Şcolii Gimnaziale ”Acad. H. Mihăescu” Udeşti. Simpla lor 

cunoaştere nu este însă suficientă, ci este nevoie de responsabilitate şi respectarea tuturor 

normelor, de  atitudine pozitivă din partea fiecăruia, de realizarea unui climat de respect, bună 

înţelegere şi toleranţă, atât de necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii instructiv-

educative desfăşurată în  şcoală. 

 

Art. 1. Prezentul regulament are la bază:  

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, în 

conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale şi Statutul Cadrelor Didactice. 

- Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii; 

- Codul muncii, aprobat prin legea nr. 53 / 24 ianuarie 2003 cu completările ulterioare; 

- OMECT nr. 1409/29.06.2007 cu privire la Reducerea fenomenului de violenţă în unităţile 

de învăţământ preuniversitar. 

Art. 2. Prezentul regulament are în vedere Legea nr. 35/2007, privind creşterea siguranţei în 

unităţile de învăţământ şi art. 3 al Legii 29/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

35/2007. 

Art. 3. Regulamentul intern conţine norme de organizare şi funcţionare a Şcolii Gimnaziale 

„Acad. H. Mihăescu” Udeşti, com. Udeşti, jud. Suceava.  

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art. 4. Şcoala  Gimnazială ”Acad. H. Mihăescu” Udeşti, este unitate cu personalitate juridică, 

ordonator secundar de credite şi funcţionează în subordinea Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Suceava. 

Art. 5. Prezentul regulament de ordine internă se aplică şi este obligatoriu întregului personal 

al şcolii, indiferent de durata contractului de muncă (personal angajat temporar, prin 

cumul sau normă incompletă din unitate, studenţilor aflaţi în practică pedagogică, 

îndrumătorilor acestora şi pentru personalul angajat pentru o perioada determinată), 

tuturor elevilor şi părinţilor. 

Art. 6. Conducerea şcolii va coordona negocierea actualului Regulament cu Consiliului de 

Administratie, Consiliul Elevilor, Comitetul de Părinţi, Consiliul Profesoral şi prelucrarea 

sa de către toţi profesorii diriginţi/învăţători la clase, tuturor elevilor şi părinţilor acestora 



3 

 

sub semnătură. Un exemplar din Regulament va exista la biblioteca şcolii putând fi 

consultat de orice angajat al acesteia, elevi, părinţi ( pe baza de împrumut ).Elevii vor lua 

la cunoştinţă prezentul regulament în primele ore de consiliere de la începutul anului 

şcolar şi începutul semestrului,  iar părinţii în prima şedinţă de la începutul anului şcolar 

în  primele 2 săptămâni, prin semnarea unui proces-verbal. Învăţătorii şi diriginţii claselor 

au obligaţia ca după prelucrarea prezentului regulament să afişeze în clasă un extras 

personalizat, într-o formă concisă, care să conţină drepturi, îndatoriri, sarcini, sancţiuni, 

recompense.    

Art. 7. Regulamentul de Ordine Internă este adaptat  legislaţiei în vigoare şi nu i se pot substitui 

acesteia necunoasterea prevederilor prezentului Regulament şi  nu absolvă personalul 

şcolii, elevii şi parinţii acestora de consecinţele încălcării sale. 

Art. 8. Conducerea şcolii are obligaţia de a prezenta   conţinutul ROI - ului în formă finală, după 

revizuire  personlului didactic şi didactic auxiliar.  Învăţătorii/profesorii diriginţi au 

obligaţia prelucrării prezentului Regulament tuturor elevilor şi părintilor acestora, iar 

directorul are obligaţia de a-l prelucra personalului nedidactic ( îngrijitori, muncitor, 

fochist ).  

Art. 9. Regulile de disciplină şi obligaţiile reciproce ale întregului personal, precum şi ale 

elevilor şi parinţilor sunt stabilite în vederea desfăşurării în condiţii optime şi la standarde 

ridicate de calitate a procesului instructiv-educativ şi activităţi conexe care se desfăşoară 

în cadrul şcolii. 

 

CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA ŞCOLII 

Art. 10.  a) Învăţământul primar se desfăşoară începând cu ora 8,00;  

b) Învăţământul gimnazial se desfăşoară, începând cu ora 12,00;  

c) Personalul administrativ are program corespunzător deciziei Consiliului de Administraţie. 

Art. 11. Activităţile didactice au loc în clădirea nouă a şcolii;  

Art. 12. Conducerea şcolii se realizează conform organigramei anexate. 

Art. 13. Atribuţiile directorului 

a) Exercită conducerea operativă a şcolii; 

b) Reprezintă şcoala în relaţiile cu terţe persoane; 

c) Este preşedintele Consiliului Profesoral; 

d) Numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examene de corigenţe şi amânări; 

e) Numeşte învăţătorii şi diriginţii; 

f) Numeşte coordonatorul de proiecte şi programe educaţionale; 
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g) Numeşte şefii comisiilor metodice; 

h) Numeşte comisia pentru curriculum; 

i) Propune spre aprobare Consiliului Profesoral, Consiliul de Administraţie; 

j) Coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare a şcolii; 

k) Emite decizii şi note de serviciu pentru realizarea politicii educaţionale; 

l) Întocmeşte planul de şcolarizare; 

m) Stabileşte sarcinile directorului adjunct şi ale şefilor de comisii şi responsabilităţile în 

Consiliul de administraţie; 

n) Vizează fişele posturilor; 

o) Elaborează proiectele de încadrare; 

p) Asigură, prin şefii comisiilor, aplicarea planului de învăţământ şi a programelor şcolare; 

q) Coordonează activitatea de îndrumare şi control; 

r) Elaborează raportul general privind calitatea învăţământului; 

s) Efectuează asistenţe; 

t) Monitorizează activitatea de formare continuă a personalului; 

u) Coordonează echipa de salarizare; 

v) Apreciază personalul didactic la inspecţiile pentru obţinerea gradelor didactice; 

w) Răspunde de elaborarea proiectului de buget propriu; 

x) Numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii şi răspunde de 

completarea carnetelor de muncă, 

y) Răspunde de documentele de evidenţă şcolară; 

z) Solicită Consiliului Reprezentativ al Părinţilor aprobarea cheltuielilor pentru baza materială şi 

stimularea elevilor; 

aa) Aplică sancţiunile pentru abateri disciplinare. 

Art. 14. Atribuţiile directorului adjunct 

a) Sprijină activitatea directorului în conducerea unităţii; 

b) Preia atribuţiile directorului în lipsa acestuia; 

c) Îşi desfăşoară activitatea pe baza fişei postului; 

d) Efectuează asistenţe la ore; 

e) Verifică documentele şcolare; 
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f) Urmăreşte ritmicitatea notării, calculul mediilor şi modul de completare a cataloagelor; 

g) Coordonează activitatea administrativă;  

h) Răspunde de pregătirea suplimentară; 

i) Răspunde de disciplina elevilor;  

j) Răspunde de desfăşurarea concursurilor şcolare; 

k) Îndrumă activitatea extraşcolară;  

l) Răspunde de educarea elevilor în sprijinul păstrării bazei materiale, 

m) Coordonează activitatea de colaborare dintre şcoală şi familiile elevilor; 

n) Monitorizează frecvenţa elevilor şi activitatea de prevenire a abandonului şcolar; 

o) Răspunde de organizarea careurilor cu elevii; 

p) Răspunde de activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor, protecţia muncii, educaţie 

sanitară şi educaţie rutieră; 

q) Întocmeşte rapoarte statistice pentru analize periodice; 

r) Organizează şi monitorizează serviciul pe şcoală. 

Art. 15. Consiliul profesoral 

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

acesta se întruneşte în următoarele situaţii: când directorul consideră necesar, la solicitarea a 2/3 

din membrii Consiliului Şcolar al Elevilor, a jumătate plus unu din membrii Consiliului 

Reprezentativ al Părinţilor părinţilor sau la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliul de 

administraţie; 

b) Consiliul profesoral poate fi convocat în şedinţă extraordinară şi la cererea a minimum o 

treime din numărul membrilor săi; 

c) Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice; 

d) Absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară. 

Art. 16. Consiliul profesoral are următoarele atribuţii: 

a) Analizează, dezbate şi aprobă raportul de evaluare privind calitatea educaţiei, raportul general 

privind starea şi calitatea învăţământului din şcoală, rapoartele de activitate, planul anual şi 

avizează planul de dezvoltare a şcolii; 

b) Alege cadrele didactice pentru Consiliul de administraţie; 

c) Aprobă componenţa nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învăţământ; 
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d) Validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare 

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

corigenţe; 

e) Numeşte comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare, săvârşite de 

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

f) Stabileşte sancţiuni disciplinare, pe baza raportului comisiei de cercetare, conform 

prevederilor legale în vigoare, ale prezentului regulament şi ale regulamentului intern; 

g) Decide asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri; 

h) Decide asupra acordării recompenselor pentru elevi; 

i) Validează notele la purtare mai mici de 7, precum şi calificativele la purtare mai mici de 

„bine”, pentru clasele I-IV; 

j) Validează oferta de discipline opţionale pentru anul şcolar în curs; 

k) Avizează proiectul planului de şcolarizare; 

l) Formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului de instruire practică şi de 

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

baza raportului de autoevaluare a activităţii desfăşurate de acesta; 

m) Dezbate şi avizează regulamentul intern al unităţii de învăţământ, în şedinţă la care participă 

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

n) Alege reprezentanţii corpului profesoral în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii în 

învăţământ. 

Art. 17. Consiliul de administraţie 

a) Are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ; 

b) Aprobă planul de dezvoltare al şcolii; 

c) Aprobă regulamentul intern al şcolii; 

d) Elaborează fişele de evaluare şi acordă calificativele anuale; 

e) Stabileşte perioadele de concediu de odihnă; 

f) Aprobă acordarea burselor şcolare; 

g) Stabileşte strategia de realizare şi gestionare a resurselor financiare extrabugetare; 

h) Avizează proiectele de plan anual de şcolarizare, de state de funcţii şi de buget ale şcolii; 

i) Validează raportul anual privind asigurarea calităţii. 
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Art. 18. Comisiile metodice 

a) Sunt constituite în felul următor: 

1. Comisia metodică a educatorilor;   

2. Comisia metodică a învăţătorilor;  

3. Comisia metodică a profesorilor de limbă şi literatură română;  

4. Comisia metodică a profesorilor de limbi străine ( franceză şi engleză );  

5. Comisia metodică a profesorilor de matematică;  

6. Comisia metodică a profesorilor de ştiinţe ( fizică, chimie, biologie, ed. tehnologică );  

7. Comisia metodică a profesorilor de istorie-geografie-cultură civică;  

8. Comisia metodică a profesorilor de religie;  

9. Comisia metodică a profesorilor de educaţie fizică; 

b) Răspund de calitatea educaţiei; 

c) Elaborează propuneri pentru oferta educaţională; 

d) Elaborează proiecte de activităţi semestriale şi anuale; 

e) Monitorizează proiectarea didactică,  respectarea planificărilor şi evaluarea elevilor; 

f) Organizează activităţi de pregătire specială; 

g) Organizează activităţi de formare continuă şi cercetare; 

h) Şeful comisiei propune calificativul anual; 

i) Se întruneşte lunar pentru dezbaterile stabilite în program. 

Art. 19. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 

a) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a 

calităţii, aprobate de conducerea şcolii, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de legislaţia 

în vigoare; 

b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în şcoală; 

c) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei; 

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

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

Art. 20. Comitetul de părinţi al clasei 

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

clasei, convocată de învăţător/ diriginte, care prezidează şedinţa; 
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(2) Comitetul de părinţi al clasei are următoarele atribuţii: 

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

copiilor de vârstă şcolară şi de îmbunătăţire a frecvenţei acestora; 

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

profesională a absolvenţilor; 

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

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

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

programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală; 

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

şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ; 

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

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

modernizarea bazei materiale a clasei sau a unităţii de învăţământ; 

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

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

Art. 21. Consiliul Reprezentativ al Părinţilor 

a) În fiecare clasă se constituie Comitetul părinţilor; 

b) Comitetul părinţilor este format din: preşedinte, vicepreşedinte şi casier; 

c) Consiliul Reprezentativ al Părinţilor sprijină conducerea şcolii în întreţinerea, dezvoltarea şi 

modernizarea bazei materiale a şcolii; 

d) Atrage surse financiare şi constituie, benevol, un fond necesar cheltuielilor pentru 

îmbunătăţirea condiţiilor de studiu, 

e) Reprezintă interesele părinţilor elevilor în Consiliul Reprezentativ; 

f) Sprijină şcoala în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională; 

Art. 22. Timpul de lucru , de odihnă, zile libere sunt reglementate de contractul de muncă la 

nivel de ramură. 

a) În cazul în care un membru al personalului şcolii nu poate fi prezent la program din motive 

medicale este de datoria sa să anunţe conducerea şcolii la începutul zilei respective sau cât mai 

repede posibil fără intermediari sau situaţii incerte.                                                                                                                                  
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b) Neanunţarea în prealabil a absenţei reprezintă absenţă nemotivată. Asigurarea suplinirii în 

acest caz se va face de către directorul adjunct/membru al C.A.(situatii speciale) apelând la 

personal de aceeaşi specialitate sau personal cu studii medii care poate face suplinirea. 

c) În mod asemănător se va proceda în celelalte cazuri (zile  libere pentru evenimente familiale), 

cadrul didactic având obligația de a adresa directorului o cerere scrisă luându-și angajamentul că 

suplinirea va fi asigurată. 

d) Personalul didactic auxiliar si nedidactic va efectua concediul de odihnă în vacanţele şcolare, 

iar personalul nedidactic îşi va efectua concediul integral conform planificării. 

f) Contractul de muncă poate fi suspendat în cazul a 3 zile de absenţe nemotivate ale salariatului 

conform Codului Muncii art.51 alin.2. 

g) Concediul de odihnă se va acorda numai pe bază de cerere iar cadrele didactice vor pleca în 

concediu numai după ce au predat clasa administratorului prin recuperarea pagubelor produse 

conform R.O.F.U.I.P. 

i) Orarul aprobat nu va fi modificat decât în cazuri excepţionale cu acordul directorului. 

j) Cadrele didactice au obligaţia de a-şi lua catalogul la ora, sub nici o formă acestea nu vor 

rămâne în cancelarie pe masă / niciun elev nu va fi solicitat să aducă/să ducă catalogul. 

k) Condica de prezenţă va fi semnată ZILNIC. În caz contrar cadrul didactic va da notă 

explicativă în C.A. (perioade mai lungi - sancţiune). 

Art. 23. Toţi salariaţii beneficiază de toate drepturile prevăzute în contractul individual de 

muncă la nivel de ramură. 

Art. 24.  Este interzis consumul de băuturi alcoolice, sau prezenţa sub influenţa alcoolului în 

incinta şcolii. FUMATUL ESTE INTERZIS ÎN ȘCOALĂ conform art.164 din 

R.O.F.U.I.P. Orice abatere de la această dispoziţie se sancţionează conform legii. 

Art. 25. Direcţiunea scolii  sancţionează  încălcarea  cu  vinovăţie  de  către  personalul şcolii 

încadrat  în  muncă,  indiferent  de  funcţia  sau  postul  pe  care-l  ocupă,  a  

obligaţiilor  sale  sau  a normelor de comportare, conform Codului Muncii şi 

Statutului personalului didactic, cu: 

a) mustrare; 

b) avertisment; 

c) retragerea uneia sau mai multor gradaţii sau trepte de salarizare pe o perioadă de 1 – 3 luni 

sau, în cazul celor încadraţi cu salariul de bază, diminuarea acestuia cu 5 – 10% pe aceeaşi 

perioadă; 

d) reducerea salariului şi reducerea indemnizaţiei pe durata de 1 - 3 luni cu 5 – 10%; 

e) retrogradarea în funcţie sau în categorie, în cadrul aceleiaşi profesii, pe durata de 1 – 3 luni; 

f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 
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CAPITOLUL III 

PROCESUL INSTRUCTIV- EDUCATIV, RESURSE UMANE 

 

Art. 26. Personalul didactic 

(1) Învăţătorii şi profesorii au obligaţia să respecte Legea Educaţiei Naţionale, Statutul 

Personalului Didactic şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar; 

(2) Învăţătorul/dirigintele are următoarele atribuţii: 

a) coordonează activitatea consiliului clasei; 

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

împreună cu acesta, colectivul de elevi al clasei; 

c) colaborează cu toţi profesorii clasei în vederea armonizării influenţelor educative şi pentru a 

asigura coeziunea clasei de elevi; 

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

este diriginte şi răspunde de păstrarea şi modernizarea acesteia; 

e) prezintă, elevilor şi părinţilor, prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului intern; 

f) organizează acţiuni de orientare şcolară şi profesională; 

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

naţionale, la admiterea în licee precum şi la certificarea competenţelor profesionale şi la 

metodologia de continuare a studiilor, după finalizarea învăţământului obligatoriu; 

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

elevului, săptămânal; 

i) motivează absenţele elevilor, pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al şcolii sau, 

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

părinţilor, aprobate de director; 

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

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

k) sprijină organizarea şi desfăşurarea activităţilor elevilor în afara clasei şi a şcolii; 

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

disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie; 
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m) stabileşte, împreună cu consiliul clasei, nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă în scris 

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

abateri grave; 

n) înmânează elevilor diplome şi premii la festivitatea organizată la sfârşitul fiecărui an şcolar; 

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

plen, se consulta cu aceştia în legătura cu cauzele şi măsurile care vizează progresul şcolar al 

copiilor lor şi-i informează pe aceştia despre absenţele şi comportamentul elevilor, despre 

potenţialele situaţii de corigenţe, de amânare a încheierii situaţiei şcolare şi de aplicare a unor 

sancţiuni disciplinare, 

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

regulament; 

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

şi asociaţii sportive, cultural-artistice şi ştiinţifice, în afara şcolii; 

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

acestuia; 

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

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

prevederilor ROFUIP şi ale regulamentului intern; consemnează în carnetele de elev mediile 

semestriale şi anuale. 

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

şi profesională, în funcţie de particularităţile colectivului de elevi; 

Art. 27. Personalul didactic îşi îndeplineşte atribuţiile prevăzute în fişa postului; 

Art. 28. Elevii 

Exercitarea calităţii de elev 

(1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate 

activităţile existente în programul şcolii; 

(2) Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către învăţător/profesor, care 

consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă. 

Art. 29. (1) Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor contagioase din familie sau altor 

cazuri de forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate; 
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(2) Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte: 

a) adeverinţă eliberată de medicul de familie; 

b) adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost 

internat în spital; 

c) cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată directorului unităţii de 

învăţământ şi aprobată de acesta, în urma consultării cu dirigintele/învăţătorul clasei; 

(3) Motivarea absenţelor se face de către învăţător sau diriginte, în ziua prezentării actelor 

justificative; 

(4) Părintele/tutorele legal are obligaţia de a prezenta, personal, dirigintelui actele justificative 

pentru absenţele copilului lor; 

(5) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maxim 7 

zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către învăţător/diriginte pe tot parcursul 

anului şcolar; 

(6) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. 5 din prezentul articol atrage, de regulă, declararea 

absenţelor ca nemotivate. 

Drepturile elevilor 

Art. 30. (1) Elevii se bucură de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de elev; 

(2) Nici o activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau 

personalitatea elevilor; 

(3) Elevul sau, după caz, reprezentantul său legal, are dreptul de a contesta modalităţile şi 

rezultatele evaluării. Contestaţia se adresează cadrului didactic respectiv, care are obligaţia de a 

motiva/justifica modalitatea de evaluare şi rezultatele acesteia. În situaţia în care argumentele nu 

sunt considerate satisfăcătoare, elevul/reprezentantul său legal se pot adresa directorului unităţii 

şcolare, care, pentru soluţionarea contestaţiei, va desemna profesori de specialitate, care nu 

predau la clasa respectivă; 

Art. 31. (1) Elevii beneficiază de învăţământ gratuit; 

(2) Elevii cu situaţie materială precară pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material 

şi financiar pentru studii în condiţiile legii. 

Art. 32. Conducerea şcolii unităţilor pune, gratuit, la dispoziţia elevilor, bazele materiale şi 

bazele sportive pentru pregătirea organizată a acestora. 
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Art. 33. În timpul şcolarizării, elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi medicală 

gratuită. De asemenea, ei au dreptul la bilete cu preţuri reduse, la spectacole, muzee, manifestări 

cultural-sportive şi la transportul în comun, pe baza carnetului de elev, vizat la zi. 

Art. 34. Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense, pentru rezultate 

deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru atitudine civică 

exemplară. 

Art. 35. Elevii primesc gratuit manuale şcolare. 

Art. 36. (1) În şcoală, se constituie Consiliul  Şcolar al Elevilor, format din liderii elevilor de la 

fiecare clasă; 

(2) Consiliul Şcolar al Elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, avizat de 

conducerea unităţii de învăţământ şi care este anexă a regulamentului intern; 

(3) Consiliul Şcoalr al Elevilor îşi desemnează un reprezentant, pentru a participa la şedinţele 

Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

Art. 37. Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de şcoală, precum şi 

în cluburile elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi în unităţile conexe 

inspectoratelor şcolare, în cluburile şi în asociaţiile sportive, cu respectarea prevederilor 

regulamentelor de funcţionare ale acestora. 

Art. 38. (1) Elevilor le este garantată, conform legii, libertatea de asociere în cercuri şi în 

asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează şi funcţionează pe 

baza unui statut propriu, aprobat de directorul unităţii de învăţământ; 

(2) Exercitarea dreptului la reuniune, conform art.15 alin. (2) din Convenţia cu privire la 

drepturile copilului, nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi care 

sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranţei naţionale, al ordinii publice, 

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

(3) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi susţinute în 

unitatea de învăţământ, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea directorului. 

Aprobarea pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de acordarea de garanţii scrise, 

oficiale privind asigurarea, de către organizatori, a securităţii persoanelor şi a bunurilor; 
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(4) În cazul în care conţinutul activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ de stat şi 

particular contravine principiilor susmenţionate, directorul unităţii de învăţământ poate suspenda 

sau interzice desfăşurarea acestor activităţi; 

Art.28. (1) În şcoală, conform legii, libertatea elevilor de a redacta şi difuza reviste/ publicaţii 

şcolare proprii, este garantată; 

(2) În cazul în care aceste reviste/ publicaţii conţin elemente care afectează siguranţa naţională, 

ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau prevederile 

prezentului regulament şi ale regulamentului de ordine interioară al unităţii de învăţământ, 

directorul va suspenda editarea şi difuzarea acestora. 

Art. 39. Elevii cu aptitudini şi performanţe şcolare excepţionale, pot promova 2 ani întrun an 

şcolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale;  

Îndatoririle elevilor 

Art. 40. Elevii din învăţământul de stat şi particular au datoria de a frecventa cursurile, de a se 

pregăti la fiecare disciplină de studiu şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele 

şcolare. 

Art. 41. (1) Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă, atât în unitatea de 

învăţământ, cât şi în afara ei; 

(2) Ţinuta elevilor este în stabilită prin hotărârea comitetelor de părinţi în colaborare cu 

învăţătorul sau dirigintele; 

(3) Elevii trebuie să cunoască şi să respecte: 

a) legile statului; 

b) Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiilor din învăţământul preuniversitar şi 

prezentul regulament; 

c) regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii; 

d) normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor; 

e) normele de protecţie civilă; 

f) normele de protecţie a mediului. 

Art. 42. Este interzis elevilor: 

a) să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.; 

b) să deterioreze bunurile din patrimoniul şcolii; 
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c) să aducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează 

la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de 

învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor; 

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

f) să deţină şi să consume, în perimetrul şcolii şi în afara acestuia, droguri, băuturi alcoolice şi 

ţigări şi să participe la jocuri de noroc; 

g) să introducă, în perimetrul şcolii, orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum muniţie, 

petarde, pocnitori etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a 

colectivului de elevi şi a personalului şcolii; 

h) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic; 

i) să utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; 

j) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul 

şcolii; 

k) să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare; 

l) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă 

de personalul şcolii. 

Art. 43. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte 

profesorilor/învăţătorilor pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare în 

legătură cu situaţia şcolară. 

Art. 44. Elevii din învăţământul preuniversitar de stat trebuie să utilizeze cu grijă manualele 

şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună, la sfârşitul anului şcolar. 

Recompensarea elevilor 

Art. 45. Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting 

prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense: 

a) evidenţiere în faţa colegilor clasei; 

b) evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului profesoral; 

c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite pentru care 

elevul este evidenţiat; 
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d) burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenţi economici 

sau de sponsori; 

e) premii, diplome, medalii; 

f) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din ţară şi din 

străinătate; 

g) premiul de onoare al şcolii. 

Art. 46. (1) Acordarea premiilor elevilor la sfârşitul anului şcolar se face la nivelul unităţii de 

învăţământ, la propunerea dirigintelui, a consiliului clasei, a directorului şcolii; 

(2) Se pot acorda premii elevilor care: 

a) au obţinut primele trei medii generale pe clasă, dar nu mai mici de 9.00; pentru următoarele 

trei medii se pot acorda menţiuni; 

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

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

desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional; 

d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică; 

e) au avut, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar; 

(3) Se pot acorda premii şi pentru alte situaţii cu aprobarea Consiliului profesoral. 

Sancţiunile aplicate elevilor 

Art. 47. (1) Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv 

regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.. 

(2) Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele : 

a) observaţia individuală; 

b) mustrare în faţa clasei şi/ sau în faţa consiliului clasei/ consiliului profesoral; 

c) mustrare scrisă; 

f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală; 

(3) Toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinţilor/reprezentantului legal. 

Art. 48. (1) Observaţia individuală constă în dojenirea elevului; 

(2) Sancţiunea se aplică de diriginte/învăţător sau director; 

(3) Sancţiunea nu atrage şi alte măsuri disciplinare. 
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Art. 49. (1) Mustrarea în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/consiliului profesoral constă 

în dojenirea elevului şi sfătuirea acestuia să se poarte în aşa fel încât să dea dovadă de îndreptare, 

atrăgându-i-se totodată atenţia că, dacă nu îşi schimbă comportamentul, i se va aplica o sancţiune 

mai severă; 

(2) Sancţiunea se aplică de către diriginte/ învăţător sau director; 

(3) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare. 

Art. 50. (1) Mustrarea scrisă constă în dojenirea elevului, în scris, la propunerea consiliului 

clasei sau a directorului, de către diriginte/învăţător şi director şi înmânarea documentului 

părinţilor/tutorilor legali, personal, sub semnătură; 

(2) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului; 

(3) Sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei prezentat consiliului profesoral la 

sfârşitul semestrului sau al anului şcolar; 

(4) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare. 

Art. 51. (1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă se aplică prin înmânarea, în scris, a 

sancţiunii, de către diriginte/învăţător şi director părintelui/tutorelui legal; 

(2) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor, în catalogul clasei şi în 

registrul matricol; 

(3) Sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei, la sfârşitul semestrului sau al anului 

şcolar; 

(4) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare. 

Art. 52. (1) Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolele 120-123 dă 

dovadă de un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală până la 

încheierea semestrului/anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată 

sancţiunii, se poate anula. 

(2) Anularea este decisă de cel care a aplicat sancţiunea. 

Art. 53. Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate, pe 

semestru, din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe 

semestru la o disciplină/modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct. 

Art. 54. (1) Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii de învăţământ plătesc toate lucrările 

necesare reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate; 
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(2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind 

întregii clase; 

(3) În cazul distrugerii/ deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc 

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

manual deteriorat, iar în caz de imposibilitate, achită contravaloarea acestuia; 

(4) Pentru faptele prevăzute la alin. (1) şi (3), elevii pot fi sancţionaţi, în conformitate cu 

dispoziţiile art. 27 din prezentul regulament. 

Art. 55. (1) Contestaţiile împotriva sancţiunilor prevăzute la art. 27 se adresează, în scris, 

Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ, în termen de 5 zile de la aplicarea 

sancţiunii; 

 (2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul 

unităţii de învăţământ; 

(3) Hotărârea Consiliului de Administraţie este definitivă. 

Art. 56. Profesorul de serviciu: serviciul pe şcoală este efectuat de patru cadre didactice, 

organizat pe baza unor planificări, după următorul program: 

- 8.00 – 12.00  doi învăţători;  

- 12.00 – 18.00 doi profesori. 

Atribuţiile profesorului de serviciu: 

a) Monitorizează activitatea şcolii conform orarului, starea disciplinară şi păstrarea bunurilor; 

b) Preia o parte din atribuţiile directorilor în lipsa acestora; 

c) Intervine prompt în cazuri deosebite ( incendii, calamităţi naturale, accidente ); 

d) Coordonează activitatea elevului de serviciu; 

e) Supraveghează elevii în pauze; 

f) Mediază relaţiile persoanelor străine cu personalul şcolii; 

g) La sfârşitul programului, cele două cadre didactice întocmesc un proces verbal, consemnând 

evenimentele deosebite şi fiecare predă secretarei şcolii cataloagele de la învăţământul primar 

respectiv gimnazial. 

Art. 57. Elevul de serviciu are următorul program: 

- 8.00 – 13.00 – schimbul 1 

- 13.00 – 18.00 – schimbul 2 
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Atribuţii: 

a) Se prezintă la program în ţinută decentă şi are un comportament adecvat; 

b) Legitimează şi consemnează în registru persoanele străine, anunţând profesorul de serviciu 

sau conducerea şcolii; 

c) Nu permite intrarea persoanelor străine în cancelarie; 

d) Nu permite staţionarea elevilor pe holul principal; 

e) Semnalizează începutul şi sfârşitul orelor conform programului;  

f) Asigură aprovizionarea cu cretă. 

Art. 58. Personalul didactic auxiliar şi nedidactic 

În Şcoala  Gimnazială  „Acad. H. Mihăescu””  personalul didactic auxiliar şi nedidactic 

este format din: bibliotecar, secretar şef, contabil şef, administratrator patrimoniu, îngrijitori, 

muncitor şi fochist. 

Art. 59. Personalul didactic auxiliar şi nedidactic îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor 

prezentului regulament, ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu actele normative 

subsecvente, ale Legii nr. 53/2003 modificată şi completată prin Legea nr. 40/2011 

privind Codul Muncii, precum şi ale altor prevederi şi regulamente în vigoare. 

Art. 60. Personalul didactic auxiliar şi nedidactic beneficiază de toate drepturile stipulate de 

legislaţia în vigoare. 

Art. 61. Personalul didactic auxiliar şi nedidactic are următoarele obligaţii: 

1) personalul didactic auxiliar şi nedidactic este obligat să respecte programul stabilit pentru 

fiecare compartiment; atribuţiile, sarcinile, competenţele şi responsabilităţile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic sunt cuprinse în fişa postului; 

2) personalul didactic auxiliar este obligat să participe la şedinţele Consiliului profesoral la care 

se discută probleme legate de compartimentele în care îşi desfăşoară activitatea sau atunci când 

sunt solicitaţi să participe de către director; 

3) personalul didactic auxiliar şi nedidactic trebuie să aibă o ţinută şi o comportare ireproşabilă 

în relaţiile cu cadrele didactice, elevii, părinţii, personalul nedidactic al şcolii, precum şi cu orice 

persoană din afara instituţiei; 

4) personalul didactic auxiliar şi nedidactic  are obligaţia de a răspunde la toate solicitările venite 

din partea conducerii şcolii, considerate de interes major pentru instituţie; 

5) Întregul personal didactic are obligaţia să participe la cursurile de formare iniţiate de 

conducerea şcolii, de inspectoratul şcolar sau de Casa Corpului Didactic, în conformitate cu 

specializarea şi compartimentul în care activează; 

6) Întreg personalul didactic auxiliar şi nedidactic  este obligat să păstreze confidenţialitatea 

datelor şi informaţiilor care privesc strict instituţia sau personalul instituţiei. 

7) Personalul didactic auxiliar şi nedidactic are obligaţia de a semna zilnic condica de prezenţă, 

consemnând cu exactitate activităţile desfăşurate în ziua respectivă; 
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8) Întreg personalul didactic auxiliar şi nedidactic are obligaţia de a prezenta la începutul anului 

şcolar carnetul de sănătate, vizat la zi. 

Art. 62. Nerespectarea prevederilor actualului regulament, a prevederilor altor legi şi 

regulamente în vigoare cu referire la personalul didactic auxiliar şi nedidactic, cât şi a 

sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în fişa postului personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic, duce automat la aplicarea următoarelor sancţiuni, în 

funcţie de gravitatea şi numărul abaterilor: 

a) observaţie scrisă; 

b) avertisment; 

c) diminuarea salariului de bază cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni; 

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 luni, a dreptului de înscriere la un 

concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea 

gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control; 

e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ; 

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

Programul pentru secretariat, contabilitate şi bibliotecă este: 8.00 – 16.00; 

Art. 63. – (1) Compartimentul secretariat este condus de secretarul-şef şi este subordonat 

directorului şi directorului adjunct al şcolii. 

         (2) Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul şcolii şi pentru alte 

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

         (3) Serviciul secretariat exercită următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 

a) asigură funcţionalitatea sistemului informaţional al şcolii; 

b) întocmeşte, actualizează şi gestionează bazele de date de la nivelul unităţii de învăţământ ; 

c) înscrie şi ţine evidenţa elevilor, pe care o actualizează permanent şi rezolvă, pe baza 

hotărârilor Consiliului de administraţie, problemele privind mişcarea elevilor ; 

d) completează sau verifică, după caz, şi asigură păstrarea în condiţii de securitate, utilizarea 

corectă şi arhivarea documentelor create şi intrate în unitatea de învăţământ, privind situaţia 

şcolară a elevilor şi a statelor de funcţii ; 

e) rezolvă problemele tehnice specifice pregătirii şi desfăşurării evaluărilor naţionale şi a 

examenelor de ocupare a posturilor vacante; 

f) întocmeşte, înaintează spre aprobarea directorului şi transmite situaţiile statistice şi celelalte 

categorii de documente solicitate de către autorităţi şi instituţii competente sau de către 

conducerea cu rol de decizie sau executivă a unităţii. Pentru statistici privind etnia elevilor, 

compartimentul secretariat va conlucra cu personalul didactic din rândul acestor etnii, cu 

mediatorul şcolar, cu liderii formaţiunilor etnice locale; 

g) întocmeşte şi / sau verifică avizarea documentelor / documentaţiilor; 

h) asigură asistenţa tehnică pentru emiterea / adoptarea actelor de autoritate sau pentru încheierea 

contractelor sau a altor acte juridice care dau naştere, modifică sau sting raporturi juridice dintre 

şcoală şi angajaţi, părinţi sau alte persoane fizice sau juridice ; 
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i) păstrează şi aplică ştampila şcolii, prin decizia directorului, pe documentele verificate şi 

semnate de persoanele în drept. Procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se fac în conformitate 

cu reglementările stabilite prin ordinul ministrului Educaţiei Naţionale; 

j) calculează drepturile salariale sau de altă natură ; 

k) întocmeşte, la solicitarea directorului, statele de plată pentru toţi angajaţii şcolii; acestea se 

aprobă de către Consiliul de administraţie, cu avizul conform al ISJ Suceava; 

l) statele de personal se întocmesc de către director, prin compartimentul secretariat, se aprobă de 

către Consiliul de administraţie, cu avizul conform al ISJ Suceava şi se validează de către 

ordonatorul secundar de credite (directorul) la începutul fiecărui an financiar şi ori de câte ori 

sunt modificări legislative. 

m) secretarul completează fişele matricole şi cataloagele de corigenţă; 

n) înregistrează şi verifică dosarele pentru acordarea burselor sau a altor drepturi patrimoniale 

care se acordă, potrivit legii, elevilor ; 

o) gestionează actele de studii, asigură păstrarea şi arhivarea documentelor, monitorizează 

soluţionarea corespondenţei; 

p) gestionează corespondenţa şcolii ; 

q) procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii se fac în conformitate cu 

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

evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar”, aprobat prin ordin al ministrului Educaţiei 

Naţionale; 

r) evidenţa, selecţionarea, păstrarea şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele Naţionale, 

după expirarea termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat 

prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale, se fac în conformitate cu prevederile legale ; 

s) întocmeşte, actualizează şi gestionează dosarele de personal ale angajaţilor şcolii; 

t)întocmeşte, actualizează şi gestionează procedurile activităţilor desfăşurate la nivelul 

compartimentului, în conformitate cu prevederile legale; 

u) ţine legătura cu compartimentele de specialitate din cadrul ISJ Suceava, al autorităţilor publice 

locale sau din cadrul altor instituţii şi autorităţi competente în soluţionarea problemelor specifice;  

v) rezolvă orice alte probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, hotărârilor Consiliului 

de administraţie sau deciziilor directorului, sunt stabilite în sarcina sa. 

(4) Secretariatul asigură de regulă permanenţa pe întreaga desfăşurare a orelor de curs. 

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

(6) La terminarea studiilor sau în cazul transferurilor din şcoală elevii trebuie să prezinte 

la secretariat o adeverinţă eliberată de bibliotecarul şcolii din care să reiasă că nu au 

cărţi nerestituite. 

(9) Carnetele şi legitimaţiile de elev se eliberează şi vizează doar prin intermediul 

diriginţilor şi învăţătorilor. 

(10) Se interzice eliberarea adeverinţelor, foilor matricole, caracterizărilor şi a oricăror 

documente şcolare, de condiţionarea obţinerii de beneficii materiale. 
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Art. 64.  Serviciul contabilitate este condus de contabilul-şef (administratorul financiar) şi 

este subordonat directorului şi directorului adjunct al şcolii. 

(2) Serviciul de contabilitate asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii 

financiar-contabile a  şcolii, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 

(3) Contabilul şef are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale: 

a) organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea activităţii financiar-

contabile a unităţii şcolare, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 

b) gestionează întregul patrimoniu al unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate cu 

dispoziţiile legale în vigoare, regulamentul intern şi hotărârile Consiliului de administraţie; 

c) întocmeşte proiectul de buget şi raportul de execuţie bugetară, conform normelor 

metodologice de finanţare a învăţământului preuniversitar, elaborate de Ministerul Educaţiei 

Naţionale; 

d) organizează şi coordonează contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor ; 

e) răspunde de consemnarea în documente justificative a oricărei operaţii care afectează 

patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar şi de înregistrarea în evidenţa contabilă a 

documentelor justificative, în conformitate cu prevederile legale în vigoare ; 

f) răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de lege şi 

ori de câte ori Consiliul de administraţie consideră necesar ; 

g) organizează şi participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-contabil ; 

h) asigură şi răspunde de îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ 

preuniversitar faţă de bugetul de stat, de bugetul local şi faţă de terţi ; 

i) supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului 

informaţional; 

j) avizează, în condiţiile legii, proiectele de contracte sau de hotărâri ale Consiliului de 

administraţie, respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau 

patrimoniul instituţiei; 

k) asigură şi gestionează documentele şi instrumentele financiare cu regim special; 

l) întocmeşte, cu respectarea normelor legale în vigoare, instrumentele privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de 

normele legale în materie; 

m) exercită orice alte atribuţii şi responsabilităţi, prevăzute de legislaţia în vigoare sau stabilite 

de către ordonatorii de credite, respectiv de către Consiliul de administraţie. 

(4) Alte sarcini ale membrilor serviciului contabilitate sunt stipulate în fişa postului 

aprobată de director. 

Art. 65. – (1) Bibliotecarul este subordonat directorului şi directorului adjunct al şcolii. 

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

este interesat de completarea raţională a fondului de publicaţii. 

     (3) Atribuţiile bibliotecarului sunt: 

a) organizează spaţiul bibliotecii şi asigură funcţionarea acesteia potrivit normelor legale; 
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b) elaborează şi afişează regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii şcolare, orarul 

acesteia şi regulile PSI; 

c) constituie, organizează şi dezvoltă colecţiile bibliotecii conform normelor biblioteconomice; 

d) ţine evidenţa fondului de publicaţii; 

e) răspunde eficient la cerinţele de lectură şi de informare ale utilizatorilor; 

f) oferă consiliere cu privire la utilizarea lucrărilor de referinţă şi a tehnologiei; 

g) îndrumă lectura elevilor, în colaborare cu toate cadrele didactice, potrivit cerinţelor din 

programe, precum şi a particularităţilor psihopedagogice şi de vârstă ale elevilor; 

h) gestionează fondul documentar şi asigură securizarea acestuia prin sisteme de supraveghere şi 

siguranţă existente în unitatea de învăţământ. 

i) iniţiază şi derulează parteneriate interne şi externe cu instituţii de învăţământ, culturale, 

organizaţii diverse din ţară sau străinătate, cu membri ai comunităţii locale, cu părinţii elevilor; 

j) contribuie la promovarea unei bune imagini a instituţiei de învăţământ; 

k) îndeplineşte şi alte sarcini prevăzute în fişa postului sau trasate de directorul şcolii; 

l) se preocupă de recondiţionarea volumelor. 

    (4) Orarul de funcţionare al bibliotecii este aprobat de directorul şcolii. 

Art. 66. Serviciul administrativ: 

 (1) Compartimentul administrativ este alcătuit din personalul administrativ al şcolii ( de 

întreţinere şi îngrijire, fochist ). 

(2) Serviciul de administraţie este subordonat directorului şi directorului adjunct al  şcolii. 

(3) Programul personalului de îngrijire şi al muncitorilor de întreţinere este stabilit de director. 

Art. 67. Pentru circulaţia elevilor se va folosi numai intrarea dinspre curtea interioară; 

Art. 68. Este interzis elevilor părăsirea şcolii în timpul programului. 

Art. 69. Diriginţii au obligaţia instruirii elevilor de serviciu pe şcoală în legătură cu sarcinile care 

le revin; 

Art. 70. Elevul de serviciu va avea obligaţia de a identifica orice persoană străină care pătrunde 

în şcoală şi de a acţiona în consecinţă; 

Art. 71. După încheierea ultimei ore de curs elevii pot rămâne în şcoală numai sub 

supravegherea cadrelor didactice. 

Art. 72. Elevii vor purta ecusoane cu emblema şcolii; 

Art. 73. Prezenta completare a regulamentului se va pune în aplicare după consultarea elevilor şi 

al Consiliului Reprezentativ al Părinţilor în legătură cu stabilirea semnului distinctiv pentru elevii 

şcolii. 
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CAPITOLUL IV 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 74. Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile legale prevăzute de regulamentele 

specifice elaborate de MEN. 

Art. 75. Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa angajaţilor, a elevilor, a părinţilor sau 

reprezentanţilor legali ai acestora. 

Art. 76. Prezentul regulament întră în vigoare după dezbaterea în Consiliul Profesoral şi 

aprobarea lui în Consiliul de Administraţie al şcolii. 

 

Prezentul regulament intern reprezintă un model care poate fi îmbunătăţit şi adaptat la 

specificul fiecărei unităţi de învăţământ. 

 

 

        Propus de director,                                                                              Director adjunct, 

prof. Golea Marius Constantin                                                               prof. Popescu Oana Anda 

 


