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Regulamentul de ordine interioară 

al  Şcolii  Gimnaziale „Tudor Vladimirescu”  
 

Cap. I Dispoziții generale 
 

  Art. 1 Prezentul regulament constituie o particularizare a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
(R.O.F.U.I.P./15.12.2014) şi pe baza Legii Educaţiei Naţionale Nr.1/2011, Statutului 
Personalului Didactic, a Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de 
Activitate Învăţământ Preuniversitar (C.C.M.U.N.S.A.I.P.), la nivelul exigenţelor 
impuse de condiţiile şi tradiţiile Şcolii  Gimnaziale „Tudor Vladimirescu”- Structura 
Şcoala Nr. 2, Pitesti. 
 
Art.2. Regulamentul de Ordine Interioară (R.O.I.) are la bază propunerile Consiliului 
Profesoral la care iau parte personalul auxiliar precum și reprezentanții părinţilor și ai 
elevilor având în vedere strategia națională și locală pentru dezvoltarea 
învăţământului. 
 
Art.3. Scopul Regulamentului de Ordine Interioară (R.O.I.) este de a implementa în 
viața organizației școlare prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 
Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar respectând condițiile specifice, valorile 
promovate şi tradiţia Şcolii  Gimnaziale „Tudor Vladimirescu”- Structura Şcoala Nr. 
2, Pitesti. 
 
Art.4. Acest regulament va fi respectat de întregul personal al unităţii de învăţământ 
(didactic, didactic auxiliar și nedidactic), de elevi şi părinţi. 
 
Art.5. Prin aplicarea prezentului regulament, angajații școlii au obligaţia să 
dovedească profesionalism, cinste, ordine şi disciplină, să-şi asigure exercitarea 
corectă a atribuţiilor stabilite în concordanţă cu Regulamentul de organizare şi 
funcţionare, cu fișa postului şi cu Contractul Colectiv de Muncă. 
 
Art.6. Prevederile actualului Regulament vor fi completate şi îmbunătăţite periodic, 
pe baza propunerilor primite de la profesori, elevi, părinţi, în strânsă relaţie cu 
parteneriatele şcolii, relaţia cu comunitatea locală sau la apariţia unor noi acte 
normative. 
 
Art.7. Conducerea şcolii, profesorii în învățământul preșcolar, primar şi profesorii-
diriginţi au obligaţia prelucrării prezentului Regulament tuturor elevilor şi părinţilor 
acestora. Prelucrarea către personalul didactic auxiliar şi nedidactic se va efectua de 
către conducerea şcolii. 
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Cap. II. Organizarea programului şcolar 
 

  
Art.8. Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”- Structura Şcoala Nr. 2, Pitesti. 
funcţionează conform Legii nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, în formă de învăţământ 
zi. 
Art.9. Anul şcolar 2015-2016 începe pe data de 1 septembrie 2015 şi se încheie pe 
data de 31 august 2016 ( cursurile pentru elevi încep pe data de 14 septembrie 2015 
şi se încheie pe data de 24 iunie 2016 ). 
 
Art.10. Programul şcolar se desfăşoară în zilele lucrătoare, de luni până vineri, 
începând cu ora 8°° şi terminându-se cu ultima oră de curs, în 2 schimburi: grupele 
de gradinita, clasele din ciclul primar, precum și clasele a V a și a VIII a își desfășară 
programul în schimbul I, între orele 8°°14°°, iar clasele a VI a și a VII a în schimbul 
II(după caz, programul poate începe la ora 12°° şi se termină la ora 19°°, cel târziu, 
în funcţie de orarul fiecărei clase). Ora de curs are durata de 50 de minute cu o pauză 
de 10 minute dupa fiecare oră. În schimbul I, după a doua oră de curs (la ora 9:50) se 
stabileşte o pauză de 20 de minute (pauza mare, 9:50-10:10). Pentru ciclul primar, 
durata orei de curs este de 45 de minute, în cele 5 minute se vor desfăşura activităţi 
recreative pentru a nu fi tulburat programul elevilor de la clasele a V a şi a VIII a. La 
clasa pregatitoare şi la clasa I, activităţile de predare - învăţare – evaluare acoperă 30 
- 35 de minute, restul de timp fiind destinat activităţilor liber - alese,recreative. 
 
Art. 11. Programul "A doua sansa" funcţionează conform metodologiei specifice, 
aprobată prin ordin al ministrului educaţiei nationale. 
 
Art. 12. Programul "Şcoală după şcoală"se organizează în baza metodologiei 
aprobată prin ordin al ministrului educaţiei nationale, după un regulament de 
organizare intern, ataşat acestui regulament, denumit  Regulament de organizare 
intern al programului Şcoală după şcoală(ROI ŞDŞ)  
 
Art.13. Activităţile extracurriculare ( pregătirea suplimentară, cercurile, activităţile 
cultural artistice, sportive, etc.) se desfăşoară în afara orarului şcolii, în cursul sau la 
sfârşitul săptămânii, cu excepţia unor activităţi de comemorare a unor personalităţi 
sau de marcare a unor evenimente care se petrec pe plan mondial după un calendar 
bine stabilit ( Ziua Pământului, Zilele Francofoniei, etc.). 
Art.14. În situaţii obiective ( epidemii, calamităţi naturale , etc ) cursurile şcolare pot 
fi suspendate pe o perioadă determinată. Suspendarea cursurilor şcolare se poate face 
la cererea directorului, după consultarea sindicatului şi aprobarea inspectorului şcolar 
general. Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a 
programei şcolare. 
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Art.15. Graficul orar este elaborat de către Comisia pentru elaborarea orarului școlii 
numită prin decizia directorului la începutul anului școlar. Directorul verifică fiecare 
versiune de grafic, îl aprobă prin semnătură și aplicarea ștampilei şi stabilește 
persoana care răspunde de arhivarea acestuia.  

1) Orarul va respecta planurile cadru și planurile de învățământ pentru fiecare 
formă de învățământ;  

2) La modificarea orarului, noua versiune se va afișa pe site-ul școlii, în sala 
profesorală și la panoul pentru elevi, cel mai târziu joi în săptămâna anterioară 
modificării. 

3)   
Art.16. Secretariatul funcţionează în aşa fel încât să se asigure permanenţă pe 
perioada programului şcolar sau între orele 8,00-14,00 în perioada vacanţelor şcolare. 
 
Art.17. Programul secretariatului se poate modifica în funcţie de cerinţele şcolii. 
 
Art.18. Programul contabilităţii este între orele 8,00 – 16,00, de luni până vineri. 
 
Art.19. Programul bibliotecarului este de luni până vineri, între orele 8,00-16.00, în 
zilele de joi şi vineri, bibliotecara va desfăşura programul în incinta Structurii Şcoala  
Nr. 2 Piteşti. 
 
 Art.20. Personalul nedidactic îşi desfăşoară de regulă programul între orele 8,00-
20,00, în 2 schimburi. 
 
Art.21. Accesul și circulaţia elevilor, personalului şi a altor persoane în interiorul 
şcolii în timpul programului de şcoală este reglementată prin proceduri(PO 49 
ASSEȘ  şi PO 47APSȘ). 
 

Cap. III. Managementul unităţii de învăţământ 
 
Art.22. Conducerea unităţii şcolare este asigurată de Consiliul de Administraţie, ca 
organ colectiv, ales în baza prevederilor Legii Educaţiei Naţionale (Legea nr.1/ 2011) 
şi de director în baza deciziei I.S.J.Argeş, nr. …….01.08.2015 şi a contractului 
managerial semnat de acesta, respective directorul adjunct, în baza deciziei 
I.S.J.Argeş, nr. …….01.08.2015 şi a contractului managerial semnat de acesta. 
 
Art.23. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, Consiliul de administraţie, directorul şi 
directorul adjunct conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu 
autorităţile administraţiei publice locale. 
 

Consiliul de administraţie 
 
Art.24. Consiliul de administraţie al şcolii are rol de decizie în domeniul 
organizatoric şi administrativ. 
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Art.25. Consiliul de administraţie se supune prezentului regulament şi ia măsurile 
necesare pentru respectarea acestuia. 
 
Art.26. Consiliul de administraţie este constituit în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 1/ 2011, Legea educației naționale și este format din 9 membri, având 
reprezentate cadrele didactice, consiliul local, primarul și părinții, respectiv:  

Directorul 
Directorul adjunct 
3 cadre didactice -învăţători şi profesori 
2 reprezentanţi aleşi ai părinţilor 
2 reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi ai comunităţii locale 
1 membru al organizaţiei sindicatului reprezentattiv din şcoală(cu statut de 
observator) 

 
 
Art.27. Consiliul de administrație se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, 
la solicitarea directorului sau a două treimi dintre membri. 
 
Art.28. Membrii Consiliului de administraţie vor manifesta loialitate faţă de politica 
şcolii şi vor acţiona pentru promovarea imaginii şcolii în comunitatea locală. 
 
Art.29. Asigură respectarea prevederilor legale în vigoare, ale actelor şi normativelor 
forurilor ierarhic superioare. 
 
Art.30. Aprobă Regulamentul intern, după dezbaterea lui în Consiliul profesoral. 
 
Art.31. Acordă calificative anuale pentru întreg personalul salariat, în baza criteriilor 
de evaluare specifice unităţii de învăţământ. 
 
Art.32. Consiliul de administratie are urmatoarele atribuţii principale:  
a) adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul școlii;   
b) aprobă planul de acțiune a școlii ;   
c) aprobă curriculumul la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral;  
 
d) aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi 
schema de personal nedidactic; 
 
e) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea 
consiliului profesoral; 
 
f) sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale personalului 
didactic, auxiliar și nedidactic, conform legii;   
g) aprobă bursele şcolare;   
h) aprobă propuneri de reparaţii şi de reabilitare;   
i) validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din şcoală;  
 
j) îşi asumă răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învătământ, alături 
de director; 
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k) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale ministrului 
educatiei Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. 
 
a) Art.33. Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu majoritatea voturilor 
celor prezenţi. Excepție fac hotărârile cu privire la angajarea, motivarea, evaluarea, 
recompensarea, raspunderea disciplinara si disponibilizarea personalului didactic 
care se iau cu 2/3 din voturile membrilor C. A. Hotărârile consiliului de administraţie 
care vizează personalul din unitate, cum ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor, 
a funcţiilor de conducere, acordarea gradaţiei de merit, restrângerea de activitate, 
acordarea calificativelor, aplicarea de sancţiuni şi altele asemenea, se iau prin vot 
secret. Membrii consiliului de administraţie care se află în conflict de interese nu 
participă la vot. diplome de studii, carnetele de muncă, statele de funcţii şi de plată;  
 
Art.34. Deciziile privind bugetul şi patrimoniul unităţii de învăţământ se iau cu 
majoritatea din totalul membrilor consiliului de administraţie (conform art. 96 din  
Legea nr. 1/2011). 
 

 
Directorul 

 
Art.35. Directorul exercită conducerea executivă a unității de învățământ. 
 
Art.36. Directorul este ales Preşedintele Consiliului de administraţie pentru anul 
şcolar 2015-2016 şi este numit de drept Preşedintele Consiliului Profesoral în temeiul 
legii, în faţa cărora prezintă anual rapoarte privind starea învăţământului din şcoală. 
 
Art.37. Directorul Şcolii Gimnaziale Tudor Vladimirescu Piteşti are următoarele 
atribuții:  
a)  este reprezentantul legal al unității de învățământ şi realizează conducerea 
executivă a acesteia;   
b) este ordonatorul de credite al unității de învățământ;   
c) își asumă, alături de consiliul de administrație, răspunderea publică pentru 
performanţele unității de învățământ pe care o conduce;   
d) propune spre aprobare consiliului de administrație regulamentul de organizare şi 
funcționare al unității de învățământ;   
e) propune spre aprobare consiliului de administrație proiectul de buget şi raportul de 
execuție bugetara;   
f) urmăreşte execuţia bugetară şi angajează credite bugetare în limita bugetului 
aprobat şi se preocupă de dezvoltarea bazei tehnico-materiale, prin solicitarea de noi 
investiţii sau prin modernizarea şi reabilitarea spaţiilor de învăţământ;   
g) emite decizii şi note de serviciu care vizează dezvoltarea instituţională;   
h) încheie contracte individuale de muncă ale personalului angajat, aprobă 
concediile de odihnă şi învoieşte personalul din subordine, în conformitate cu 
prevederile Contractului Colectiv de muncă;   
i) răspunde de selecția, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi 
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încetarea raporturilor de munca ale personalului din unitatea de învățământ;   
j) este singurul care are drept de semnătură în documentele de execuţie bugetară, 
diplome de studii, carnetele de muncă, statele de funcţii şi de plată;  
k) încheie contracte şi parteneriate cu părinţii, cu agenţi economici, contracte de 
sponsorizare, de reparaţii şi modernizări, achiziţii şi asigură sănătatea şi securitatea 
elevilor şi a personalului din subordine;   
l) răspunde de încadrarea corectă a personalului didactic şi semnează contractele 
individuale de muncă;   
m) aplică sancţiuni personalului în conformitate cu prevederile legale, dar şi elevilor 
pentru încălcarea prezentului Regulament;   
n) îndeplinește alte atribuții stabilite de către consiliul de administrație, conform 
legii;   
o) prezintă anual un raport asupra calității educației în unitatea sau în instituția pe 
care o conduce. Raportul este prezentat în faţa comitetului de părinți şi este adus la 
cunoștința autorităților administrației publice locale şi a inspectoratului școlar 
județean;   
p) coordonează colectarea şi transmiterea inspectoratului școlar a datelor statistice 
pentru sistemul național de indicatori privind educația.  
 
 
Art.38. Directorul se va asigura prin toate comisiile şi compartimentele din şcoală că 
personalul cunoaşte prevederile Regulamentelor, ale metodologiilor şi ale 
procedurilor emise şi va acţiona în vederea asigurării unei educaţii de calitate a 
elevilor, în mod responsabil şi conştient. În acest sens, prin prezentul Regulament 
Intern, fiecare persoană salariată va răspunde individual de neîndeplinirea sarcinilor 
şi a obiectivelor din fişele posturilor şi, în baza rezultatelor, se vor acorda calificative 
anuale. 
 

Directorul adjunct 
 

Art. 39. În activitatea sa directorul este ajutat de 1 director adjunct. 
Art.40. Directorul adjunct isi desfasoara activitatea în baza unui contract de 
management educational incheiat cu directorul unitatii de invatamant si indeplineste 
atributiile stabilite prin fisa postului, anexa la contractul de 
management educational, precum si atributiile delegate de director pe perioade 
determinate. 
Art.41. Directorul adjunct exercita, prin delegare, toate atributiile directorului, 
în lipsa acestuia. 
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Cap. IV. Personalul unităţilor de învăţământ 
 

Art.42. În unitatea noastră de învățământ, personalul este format din personal 
didactic, respectiv, didactic de conducere şi didactic de predare, didactic auxiliar și 
personal nedidactic. 

  
Art.43. Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, 
prin statele de funcţii şi prin proiectul de încadrare al unităţii de invatamant. 
Organigrama corespunzătoare anului şcolar 2015-3016 este ataşată, în Anexa 1, 
prezentului ROI. 
 Art.44. Competențele, responsabilitățile, drepturile și obligațiile personalului din 
Şcoala Gimnazială Tudor Vladimirescu sunt cele reglementate de legislația în 
vigoare. 
 

Personalul didactic de predare 
 
Art.45. Activitatea cadrelor didactice cuprinde: 

a) activitatea de predare la clasă;  
b) activitatea de pregătire a lecţiilor;   
c) activitatea de perfecţionare metodico-ştiinţifică;  
d) activitatea în cadrul catedrei de specialitate din care face parte;  
e) activitatea ca membru CEAC sau al altor comisii constituite la nivelul școlii;  
f) activitatea de dirigenţie (după caz) ;  
g) activitatea în cadrul comisiei metodice (după caz);  
h) activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii;  
i) activitatea ca profesor de serviciu.  

 
Art.46. Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în 
vigoare şi de contractele colective de muncă aplicabile.  

 În şcoală, personalul didactic are următoarele obligaţii: 
  
1. să apere interesele învăţământului în general şi al şcolii în special în orice 
împrejurare, în ceea ce spun şi fac;   
2. să contribuie la menţinerea atmosferei de respect reciproc, de consideraţie pentru 
toate discipinele, de stimă, de colaborare şi sprijin reciproc;   
3. să abordeze munca didactică cu responsabilitate, dovedind o bună pregătire 
profesională și pedagogică;   
4. să fie punctual la fiecare activitate organizată și mai ales să nu întârzie sub nici un 
pretext la intrarea la oră;  
5. să utilizeze cu eficiență maximă întreaga oră și numai în scopul predării, și 
educației; 6. să nu prelungească ora în detrimentul pauzei;   
7. să fie consecvent în cerințe;   
8. să realizeze o evaluare a cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor elevilor 
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periodic, ritmic şi printr-o varietate de mijloace, folosite cu obiectivitate şi 
corectitudine, pentru a oferi elevului posibilitatea de afirmare a tuturor laturilor 
personalităţii acestuia;   
9. să informeze elevii despre modalităţile şi criteriile de evaluare pe care le vor 
aplica, precum şi asupra rezultatelor evaluării;  
 
10. să participe la programe de formare continuă, în conformitate cu specificul 
activităţii şi cu reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie;   
11. să aibă o ţinută morală demnă în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le 
transmite elevilor, un vocabular și o vestimentaţie decentă, un comportament demn şi 
responsabil;  
 
12. să aibă o relaţie cu părinţii bazată strict pe interesele elevului şi ale şcolii, fiind 
interzisă dezvoltarea unor relaţii de prietenie cu aceştia, cu influenţă negativă asupra 
imaginii şcolii;  
13. să realizeze orele de pregătire pentru examenele naţionale şi olimpiade precum şi 
cele de recuperare (dacă este cazul);   
14. să fie preocupat de achiziționarea, pregătirea şi întreținerea în bune condiţii a 
materialelor didactice, mijloacelor audiovizuale, aparatelor şi instrumentelor de 
lucru;   
15. să participe la organizarea şi desfăşurarea concursurilor şcolare şi a examenelor 
naţionale;   
16. să participe obligatoriu la toate şedintele şi activităţile Consiliului Profesoral;   
17. să îndeplinească sarcinile şi atribuţiile care îi revin în calitate de profesor de 
serviciu;   
18. să informeze, în regim de urgenţă, conducerea unităţii de învăţământ şi/sau 
organele de poliţie asupra producerii unor evenimente de natură să afecteze ordinea 
publică, precum şi asupra prezenţei nejustificate a unor persoane în incinta şcolii sau 
în imediata apropiere a acesteia. În cazul unor incidente grave sau al unor situaţii 
care pot conduce la acte grave de violenţă sau la incidente care pot pune în pericol 
siguranţa elevilor sau a personalului, vor fi informate cu prioritate directorul școlii 
și/sau organele de poliţie/jandarmerie;   
19. să asigure suplinirea orelor colegilor absenţi, conform orarului de suplinire 
întocmit de direcţiune;   
20. să participe la activităţile comisiei metodice din care face parte, ale Consiliului 
clasei, precum şi la activităţile convocate de director;   
21. ca diriginte se va îngriji de respectarea tuturor regulilor de completare a 
catalogului clasei pe care o conduce, care îl va verifica periodic iar la sfârșitul 
semestrului I și la sfârșitul anului școlar îl va preda spre verificare directorului/ 
directorului adjunct;   
22. să completeze zilnic condica de prezenţă;   
23. să respecte cu strictețe regulile de completare a catalogului.  
Art.47. Cadrele didactice se prezintă la şcoală cu cel puţin 10 minute înainte de 
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prima oră de curs din orarul propriu, cu excepţia zilei când este de serviciu, zi în care 
va ajunge la şcoală cu cel puţin 20 de minute înainte de începerea programului. 
 
Art.48. La intrarea în clase, toate cadrele didactice vor lua măsuri pentru 
desfăşurarea orelor în condiţii corespunzătoare, civilizate de ţinută, ordine şi 
curăţenie, iar la ieșirea de la oră vor supraveghea cu atenție evacuarea sălii în ordine 
precum și starea de curățenie a acesteia. 
 
Art.49. Accesul în clase, în timpul orelor, a oricărei persoane este permisă numai cu 
acordul profesorului şi a directorului. 
Art.50. În incinta şcolii fumatul este interzis. 
 
Art.51. Este strict interzisă folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs. 
 
Art.52. Cadrele didactice vor respecta următoarele reguli concrete privind disciplina 
muncii în unitate:  
1) Este interzisă învoirea elevilor din timpul programului de şcoală, indiferent de 
motivul pentru care solicită învoirea;   
2) Este interzisă scoaterea elevilor de la ore pentru abateri disciplinare;   
3) Cadrele didactice au obligaţia de a înregistra absenţele elevilor la începutul 
fiecărei ore;   
4) Elevii care sosesc după acest moment vor fi consemnaţi întârziaţi, la sfârşitul orei;   
5) Elevii navetiști sunt înregistrați absenți numai la sfârșitul orei;   
6) Să folosească eficient timpul de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;   
7) Să utilizeze spaţiul şi bunurile şcolii numai pentru rezolvarea sarcinilor de 
serviciu şi nu pentru lucrări în interes personal;   
8) Profesorii care vor fi surprinși că nu sunt punctuali cu respectarea duratei orei de 
curs ( întârzie nejustuificat sau ies de la ore înainte de sonerie) în mod repetat, vor fi 
atenționați verbal, iar dacă nu se corectează, după trei atenționări, orele le vor fi 
anulate în condică, de către directorul şcolii;   
9) Având în vedere că profesorilor le sunt repartizate săli fixe în orar, aceștia vor 
respecta planificarea orelor conform orarului; 
10) Pe perioada pauzelor elevii nu sunt lăsați în sălile de clasă nesupravegheați, chiar 
dacă au ore consecutive;   
11) De starea, dotarea și gradul de confort din sălile de curs, răspunde fiecare 
învăţător sau diriginte. Acesta are obligaţia de a recupera de la colectivele respective 
contravaluarea daunelor produse. Acolo unde lucrează mai mulți profesori în zile 
diferite în aceeași sală, vor lua legătura unii cu alții și vor transmite orice neregulă ce 
o constată de la o zi la alta;  
12) Cadrele didactice vor respecta întocmai regulamentul de completare a 
catalogului şi răspund pentru corectitudinea înscrisurilor din catalog, motiv pentru 
care semnează angajamentul de la sfârșitul catalogului, la începutul anului școlar;   
13) Săptămânal profesorul în învăţământul primar sau dirigintele motivează 
absenţele elevilor pe baza documentelor prezentate de elevi ( adeverinţe medicale 
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eliberate de medicul de familie sau de o unitate spitalicească şi în baza unor cereri 
personale, motivate, ale părinţilor acestora, avizate de conducerea şcolii), prin 
încercuirea acestora cu cerneală albastră;   
14) La sfârşitul fiecărui semestru, profesorul în învăţământul primar/dirigintele 
numără absenţele, calculează şi înregistrează în catalog media semestrială ( anuală) a 
elevilor şi precizează situaţia lui şcolară, conform formularului din catalog;   
15) Aprecierea performanţelor elevilor la învăţătură se face cu calificative la 
învăţământul primar şi cu note de la 1 la 10 la învăţământul gimnazial;   
16) Calificativele şi notele acordate se comunică imediat elevilor, se motivează şi se 
trec în documentele de înregistrare corespunzătoare, numai de profesorul în 
învăţământul primar sau profesorul care a efectuat evaluarea;   
17) Rezultatele lucrărilor scrise semestriale ( la disciplinele la care acestea se dau ) 
vor fi analizate împreună cu elevii, vor fi păstrate în şcoală până la sfârşitul anului 
şcolar şi vor putea fi consultate de părinţii elevilor în cazul în care aceştia doresc să 
le vadă, în prezenţa profesorului care predă disciplina respective;   
18) Este interzisă modificarea de note sau medii. Notele neclare sau eronat 
consemnate se pot anula prin tăierea cu o linie numai cu cerneală roşie după care se 
va aplica sigiliul şcolii şi semnătura directorului şcolii. În acelaşi mod se va proceda 
şi la anularea mediilor înscrise eronat;   
19) Catalogul încheiat cu toate datele completate la zi şi cu procesul verbal completat 
împreună cu : caietul dirigintelui, raportul de activitate, propuneri de îmbunătăţire a 
activităţii educative şi statisticile de sfârşit de semestru sau an vor fi predate 
directorilor şi sau consilerului educativ, la sfârșitul fiecărui semestru. 
Art.53 . În afara programului curent personalul didactic trebuie să realizeze: 
1) Studiul planurilor, al programelor analitice, al manualelor şcolare şi al literaturii 
de specialitate; 
2) Întocmirea planificărilor calendaristice pentru fiecare clasă; 
3)Pregătirea individuală a lecţiilor ce urmează a fi predate, prin proiecte didactice sau 
schiţe de proiect; 
4)Confecţionarea de material didactic, unde este cazul, elaborarea de teste, 
chestionare; 
5)Verificarea şi aprecierea temelor, a tezelor şi a altor lucrări efectuate de elevi. 
 
Art.54. Toate cadrele didactice au obligaţia de a-şi verifica zilnic corespondenţa din 
bibliorafturile din cancelarie sau căsuţa electronică, de a respecta termenele anunţate 
de consilierul educativ, responsabilul comisiei metodice, director sau secretariat prin 
avizier. 
 
Art.55. Toate cadrele didactice vor urmări conţinutul fişei postului şi contractual 
colectiv de muncă şi vor respecta legislaţia în vigoare. 
  
Art.56. Cadrele didactice care nu au definitivarea în învăţământ, precum şi cei care 
nu predau în specialitate sunt obligaţi să întocmească zilnic proiecte didactice. Toate 
cadrele didactice sunt obligate să facă proiecte pentru lecţiile de recapitulare, 
indiferent de vechimea în învăţământ. 
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Art.57. În cazul când conducerea şcolii sau inspectorii şcolari constată lipsuri grave 
în proiectarea şi desfăsurarea lecţiilor unor cadre didactice, acestea sunt obligate să 
întocmească pe o perioadă stabilită de timp, proiecte didactice, indiferent de 
vechimea în învăţământ ş i de gradul didactic. 
 
Art.58.Se interzice întregului personal al şcolii să utilizeze pe siteurile de 
socializare informaţii sau imagini din şcoală, inclusiv imagini cu elevi. 
 

Distincţii si premii 
Art. 59. 1)Personalul didactic titular cu rezultate excelente în activitatea didactică, 
educativă şi ştiinţifică poate primii decoraţii, medalii, titluri, precum şi premii 
potrivit legii. 
2)Ordinele şi medaliile care pot fi conferite personalului didactic sunt stipulate în 
actele normative în vigoare. 
Art. 60. În afara distincţiilor prevăzute la art. 53, ministrul învăţământului este 
autorizat să acorde personalului didactic şi de cercatare din învăţământ următoarele 
distincţii şi premii: 
1)Adresa de mulţumire publică; 
2)Diploma Gheorghe Lazăr, clasele I-âi, a Il-a si a IlI-a, cu acordarea unui premiu de 
20%, 15%, respectiv 10% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni; 
diploma se acordă personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 
3)Diploma de excelenţă se acordă cadrelor didactice pensionabile, cu activitate 
deosebită în învăţământ, diploma este însoţită de un premiu de 20% din suma 
salariilor de bază primite în ultimele 12 luni. 
Art. 61. Distincţiile prevăzute la art. 54 din prezentul regulament se acordă în baza 
unor reglementări aprobate de Ministrul Învăţământului. 
 

Personalul nedidactic 
 
Art.62.  1) Personalul nedidactic își desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii 
nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și 
ale contractelor colective de muncă aplicabile. 
 2) Angajarea personalului nedidactic în unitățile de învățământ cu personalitate 
juridică se face de către director, cu aprobarea consiliului de administrație, prin 
încheierea contractului individual de muncă. 
 

Evaluarea personalului din unitățile de învățământ 
Art.63. 1) Evaluarea personalului didactic se face conform legislației în vigoare. 
2) În conformitate cu prevederile legale, inspectoratele școlare realizează auditarea 
periodică a resursei umane din învățământul preuniversitar, în baza metodologiilor 
specifice. 
Art. 64 Evaluarea personalului nedidactic se face la sfârșitul anului calendaristic 
conform prevederilor legale și ale regulamentului intern, în baza fișei postului. 
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Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învățământ 
 
Art. 65  Personalul didactic răspunde disciplinar conform Legii educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 66.  Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare.  
Art.67. Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic este obligat să respecte 
programul de lucru stabilit prin fișa postului:  

(1) Absentarea de la program a personalului şcolii pentru rezolvarea unor 
probleme de ordin personal se aprobă în urma unei cereri adresate conducerii unităţii 
(cadrele didactice, auxiliare, personal nedidactic), în conformitate cu legislaţia în 
vigoare.   

(2) Cererile scrise adresate Conducerii şcolii pentru zile libere, se depun la 
secretariat de regulă cu cel puţin 24 de ore înainte de data învoirii și sunt însoțite 
obligatoriu de graficul de recuperare propus de angajat (cadru didactic, didactic 
auxiliar sau nedidactic).  

(3) Unui cadru didactic îi vor putea fi acordate cel mult 2 zile libere într-un an 
școlar, pentru rezolvarea unor probleme personale.  

(5) În caz de boală, angajatul va anunța telefonic lipsa de la program, imediat ce 
constată imposibilitatea prezentării la școală și va prezenta la serviciul secretariat 
certificatul medical, până cel mai târziu la data de 1 a lunii următoare celei în care a 
fost acordat concediul. Pentru profesorii care activează în mai multe unități școlare 
prezentarea concediului medical este obligatorie în fiecare dintre aceste școli. 
Originalul acestuia se depune în școala la care are încadrarea de bază iar pentru 
celelalte va depune copia legalizată la notar.   

(6) Recuperarea orelor neefectuate se va înregistra în condica de prezență, 
precizându-se clar activitatea ce se recuperează și din ce dată. 

 
Art.68. Prezenţa în şcoală, în afara orelor de program şcolar a oricărei persoane, 
chiar dacă este salariat al şcolii, se va consemna în Registrul pentru evidenţa 
accesului vizitatorilor în spaţiile şcolii .  
 
Art. 69. Personalul didactic de predare şi personalul didactic auxiliar din învăţământ 
răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin potrivit contractului 
individual de muncă, precum şi pentru încă lcarea normelor de comportare care dă 
unează interesului învăţământului ş i prestigiului instituţiei.Conducerea şcolii are 
obligaţia de a aduce la cunoştinţa tuturor angajaţilor - în scris - forma de abatere de 
care se face vinovat în termen de maximun 7 zile lucrătoare. 
  
Art.70. Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevăzut la art. 56, în 
raport cu gravitatea abaterilor, sunt: 

a. observaţie scrisă; 
b. avertisment; 
c. diminuarea salariului de bază cu până la 15%, pe o perioadă de 1 - 6 luni; 
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d. suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, 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 si de control; 

e. desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 
 
Art.71. În unităţile de învăţământ preuniversitar, propunerea de sancţionare se face 
de către director sau de cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor Consiliului de 
Administraţie ori ai Consiliului Profesoral. Acelaşi drept îl au şi organele ierarhic 
superioare. 

 
.Cap. V. Organisme funcţionale şi responsabilităţi 

ale cadrelor didactice 
Consiliul profesoral 

 
Art.72. Consiliul profesoral este organul colectiv de conducere al şcolii. 
 
Art.73. Consiliul profesoral (C. P.) ia decizii în domeniul instructiv – educativ.  
1)Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare şi 
de instruire practică, cu norma de bază în unitatea de învăţământ respectivă, titular şi 
suplinitor şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. Personalul didactic 
auxiliar al unităţii de învăţământ este obligat să participe la şedinţele consiliului 
profesoral, atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia şi atunci 
când este invitat, absenţele nemotivate constituindu-se în abateri disciplinare. 
2)La şedinţele consiliului profesoral, directorul invită, în funcţie de tematica  
dezbătută,personalul didactic auxiliar, administrativ, reprezentanţi desemnaţi ai 
părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor locale şi ai partenerilor sociali.  
3)Consiliul profesoral se întruneşte la începutul şi la sfârşitul fiecărui semestru. De 
asemenea, acesta se întruneşte în următoarele situaţii: când directorul consideră 
necesar, la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliului reprezentativ al elevilor, a 
jumătate plus unu din membrii Consiliului reprezentativ /Asociaţiei părinţilor sau la 
solicitarea a 2/3 din membrii Consiliul de administraţie.  
4)Consiliul profesoral poate fi convocat în şedinţă extraordinară şi la cererea a 
minimum o treime din numărul membrilor săi.   
5)Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele 
didactice; absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară.   
6)Directorul unităţii de învăţământ numeşte, prin decizie, secretarul consiliului 
profesoral, care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale   
şedinţelor consiliului profesoral.   
7)La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi membrii şi invitaţii, în 
funcţie de situaţie, au obligaţia să semneze procesul-verbal, încheiat cu această 
ocazie. Directorul unităţii de învăţământ răspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului 
de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei 
respective.   
8)Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale al consiliului 
profesoral” care se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document 



REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ AL ȘCOLII GIMNAZIALE TUDOR VLADIMIRESCU PITEȘTI 
 
 
oficial, se leagă şi se numerotează. Pe ultima foaie, directorul unităţii de învăţământ 
ştampilează şi semnează, pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului. 
9)Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, este însoţit, în mod 
obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, 
informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.). Cele două documente 
oficiale, registrul şi dosarul, se află în responsabilitatea secretarului consiliului 
profesoral. 
 
Art.74. Atribuţiile consiliului profesoral sunt următoarele:  
a)gestionează şi asigură calitatea actului didactic; 
b) stabileşte Codul de etică profesională şi monitorizează aplicarea acestuia;   
c) validează fişele de autoevaluare ale personalului angajat al unităţii de învăţământ, 
în baza cărora se stabileşte calificativul anual; 
d) propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a procesului didactic;  
e) propune consiliului de administraţie curriculumul la dispoziţia şcolii;   
f) aprobă sancţionarea abaterilor disciplinare ale elevilor;  
g) propune consiliului de administraţie iniţierea procedurii legale în cazul cadrelor 
didactice cu performanţe slabe sau pentru încălcări ale eticii profesionale;  
h) propune consiliului de administraţie programele de formare şi dezvoltare 
profesională continua a cadrelor didactice; 
i) alege cadrele didactice membre ale consiliului de administraţie;  
j) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie (conform art. 98 din 
Legea nr. 1/2011). 
 
 

Consiliul clasei 
Art.75. La începutul fiecărui an şcolar se constituie consiliul clasei, care  se 
întruneşte o dată pe semestru sau ori de câte ori este nevoie, la cererea 
învaţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, respectiv a 
profesorului diriginte sau a reprezentanţilor părinţilor. 

Art.76. Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase, având 
următoarele obiective: 
a) armonizarea activităţilor didactice cu nevoile educaţionale ale elevilor şi cu 
aşteptările părinţilor; 
b) evaluarea corectă a progresului şcolar şi comportamental al elevilor; 
c) coordonarea intervenţiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării 
rezultatelor elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaţionale, stabilite pentru 
colectivul clasei; 
d) stabilirea şi punerea în aplicare a modalităţilor de sprijinire a elevilor cu ritm lent 
de învăţare; 
e) organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe şcolare 
înalte. 
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Art.76. Consiliul clasei are urmatoarele atribuţii: 
a) analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev; 
b) stabileşte măsuri de asistenţă educaţională, atât pentru elevii cu probleme de 
învăţare sau de comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite; 
c) stabileste notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de 
comportamentul acestora în unitatea de învaţământ preuniversitar şi în afara 
acesteia, şi propune consiliului profesoral validarea mediilor la purtare mai mici 
decat 7,00 şi respectiv  a calificativelor "suficient" şi "insuficient", pentru 
învăţământul primar; 
d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; 
e) participă la întâlniri cu parinţii şi elevii ori de cate ori este nevoie, la 
solicitarea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul 
primar/profesorului diriginte sau a cel putin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei; 
propune învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul 
primar/profesorului diriginte, din proprie iniţiativă sau la solicitarea directorului 
ori a consiliului profesoral, dupa caz, sancţiunile disciplinare prevăzute pentru 
elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

Catedrele/comisiile metodice 
Art.77. În Şcoala Gimnazială Tudor Vladimirescu, catedrele se constituie pe arii 
curriculare, în învăţământul gimnazial, şi pe grupe de clase, în învăţământul 
primar. Activitatea acestora este coordonată de către un responsabil, ales prin 
vot secret. 
Art.78. Pentru buna funcționare a procesului instructiv educativ, în Şcoala 
Gimnazială Tudor Vladimriescu se constituie următoarele comisii metodice pe 
arii curriculare şi Comisii pe probleme ( cu caracter permanent/caracter 
ocazional):  
Comisii metodice ale  învăţătorilor: 
C.M. 1- Comisia metodică a claselor pregătitoare şi clasele a IV a 
C.M. 2- Comisia metodică a claselor I, a II a şi a III a 
C.M. 3- Comisia metodică a claselor pregătitoare- IV din cadrul Structurii 
Şcoala Nr. 2 
Comisii metodice pe arii curriculare: 

1. Comisia metodică pentru aria curriculară limbă și comunicare, 
cuprinde următoarele discipline: Limba şi literatura română, Limba 
engleză, Limba germană şi Limba latină. 

2. Comisia metodică pentru aria curriculară matematică și științe, 
cuprinde următoarele discipline: Matematică, Fizică, Chimie, Biologie 

3. Comisia metodică pentru aria curriculară om  şi societate, cuprinde 
următoarele discipline: Istorie, Geografie, Religie , Ed. civică  

4. Comisia metodică pentru aria curriculară arte şi tehnologii,  cuprinde 
următoarele discipline: Informatică, Ed. tehnologică, Ed. plastică.  

5. Comisia metodică pentru aria curriculară educaţie fizică şi sport   
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6. Comisii metodice pentru aria curriculară consiliere şi orientare: 
 C. C. O. 1- cuprinde diriginţii claselor V- VIII, din cadrul Şcolii Gimnaziale 
Tudor Vladimriescu 

       C.C. O. 2- cuprinde diriginţii claselor V- VIII, din cadrul Structurii Şcoala Nr. 2 
 

Responsabilitati ale personalului didactic în unitatea de 
invăţământ 

Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 
extraşcolare 

 
Art.78. Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 
extraşcolare coordoneaza activitatea educativa din şcoală, iniţiază, organizează 
şi desfăşoară activităţi extraşcolare şi extracurriculare la nivelul unităţii de 
şnvaţământ, în colaborare cu seful comisiei diriginţilor, cu responsabilii 
comisiilor de învăţămînt primar, cu consiliul reprezentativ al părinţilor pe 
şcoala/asociaţia de părinţi, cu reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu consilierul 
şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi neguvernamentali. 
Art.79. Atribuţiile coordonatorului de proiecte şi programe educative şcolare şi 
extraşcolare sunt cele prevăzute de ROFUIP din 15.12.2014 specificate în 
portofoliul comisiei, precum şi în decizia de numire. 
 
Profesorul diriginte 
Art.80.  Coordonarea activitatii claselor de elevi din învăţămîntul gimnazial se 
realizează prin profesorii diriginţi, pentru clasele V-VIII, sau de către profesorii 
pentru învăţământul primar- învăţătorii, pentru clasele pregatitoare- IV. 
Art.81. Profesorii diriginţi sunt numiţi anual de către directorul şcolii, în baza 
hotărârii consiliului de administraţie, după consultarea consiliului profesoral. 
conform Art. 64 din ROFUIP din 15.12.2014. 
Art.82.  Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute într-o anexa la 
fişa postului cadrului didactic investit cu aceasta responsabilitate. 

Art.83. Atribuţiile profesorului diriginte sunt cele prevăzute de ROFUIP din 
15.12.2014(Art. 66, 67, 68) şi sunt specificate în portofoliul fiecărui diriginte. 

 
Comisiile din şcoală 

 
Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar 

Art.84.   Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar este 
responsabilă de punerea în aplicare, la nivelul unităţii de învaţământ,  a 
prevederilor Planului cadru de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a 
preşcolarilor/elevilor şi a personalului şi prevenirea delincvenţei juvenile în 
incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învătământ. 
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Art.85.Activitatea Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul 
şcolar se desfăşoară conform Art. 71, 72, 74 din ROFUIP din 15.12.2014. 

 
Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea 

interculturalităţii 
Art.86.  Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea 
interculturalităţii din Şcoala Tudor Vladimirescu Piteşti se constituie şi îşi 
desfăşoară activitatea confor  Art. 77 din ROFUIP din 15.12.2014. 

 
Comisia de control managerial intern 

Art.87.  Comisia de control managerial intern se constituie şi îşi desfăşoară 
activitatea conform  Art. 78 şi 79 din ROFUIP din 15.12.2014. 

 
Alte comisii 

Comisii cu caracter permanent: 
1. Comisia pentru curriculum (C.C.) 
2. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii(C.E.A.C.)  
3. Comisia pentru prevenirea şi reducerea violenţei în mediul şcolar 

(C.P.R.V.)  
4. Comisia pentru frecvenţa, combaterea absenteismului şi a 

abandonului şcolar (C.F.C.A.A.Ş.)  
5. Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă (C.P.P.C) 

 
6. Comisia pentru situaţii de urgenţă (C.S.U.) 
7. Comisia pentru întocmirea orarului şi asigurarea serviciului pe şcoală 

(C.O.S.)  
8. Comisia pentru programe şi proiecte educative şcolare şi 
extraşcolare(C.P.P.E.Ş.E.)  
9. Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării și 

promovarea interculturalității(C.P.C.D.P.I.)  
10. Comisia pentru control managerial intern(C.C.M.I.)  

Comisii cu caracter ocazional: 
1. Comisia pentru programe de susţinere educaţonală  
2. Comisia de inventariere  
3. Comisia de recepţie bunuri   
4. Comisia de casare, de clasare şi valorificare a materialelor rezultate   
5. Comisiile pentru organizarea examenelor   
6. Comisia pentru verificarea documentelor şcolare şi a actelor de studii  
7. Comisia pentru cercetare disciplinară prealabilă  
8. Comisia pentru recensământul populaţiei şcolare  
9. Comisia pentru acordarea burselor și a altor  
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Art.88. Constituirea comisiilor se face la începutul anului școlar la propunerea 
Consiliului profesoral. Componența și atribuțiile acestora se stabilesc de către 
Consiliul profesoral, sunt analizate de către Consiliul de administrație, iar 
directorul emite decizie de constituire pentru fiecare în parte. 
 
Art.89. Atribuțiile fiecărei comisii, precum şi cele ale responsabililor  sunt 
stabilite prin decizia de numire, iar activitatea acestora se desfășoară pe baza 
unui plan managerial al comisiei, urmărind obiectivele stabilite, conform 
ROFUIP din 15.12.2014 

 
Tipul si continutul documentelor manageriale  

Cap. VI. Structura, organizarea si responsabilitatile 
personalului didactic auxiliar si nedidactic  

Art.90. Personalul didactic auxiliar şi nedidactic se subordonează direct 
directorului şcolii. 
Art. 91. Bibliotecarul şcolar are următoarele obligaţii: 

1)organizează activitatea bibliotecii şi asigură funcţionarea acesteia în cadrul 
programului stabilit de directorul şcolii; 
2)se îngrijeşte de completarea raţională a fondului de publicaţii, respectând 
normele elaborate de M.E.N.; 
3)organizează colecţiile de publicaţii ale bibliotecii potrivit normelor 
biblioteconomice 
4)pune la îndemâna cititorilor instrumente de informare (cataloage, fişiere, 
mape bibliografice, liste bibliografice) care să înlesnească orientarea rapidă 
în colecţiile bibliotecii; 
5)organizează activitatea de popularizare a cărţii în rândul elevilor prin 
prezentări de cărţi, recenzii, seri literare, simpozioane, concursuri, vitrine şi 
expoziţii de cărţi, standuri, etc; 
6)îndrumă lectura elevilor şi îi ajută în folosirea dicţionarelor, a 
enciclopediilor, a îndrumătoarelor şi în alegerea materialului necesar pentru 
lucrări scrise, pentru activitatea în cercurile de elevi şi pentru studiul 
individual; 
7)sprijină informarea ş i documentarea cadrelor didactice; 
8)organizează activitatea de recondiţionare a cărţilor; 
9)ţine la zi registrul de mişcare a fondului de carte, inventarul, cataloagele şi 
caietul de evidenţă a activităţii zilnice; Întocmeşte programul de activitate 
semestrială a bibliotecii; 
10)participă la Consiliul Profesoral, atunci când este invitat; 
11)participă la cursurile de calificare profesională, seminarii, instructaje; 
12)se ocupă de distribuirea manualelor şcolare.
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Compartimentul secretariat 
 
Art.92. Din componenţa acestui compartiment fac parte: secretarul sef/ secretarul şi 
informaticianul. 
Art.93. Secretarul şef /secretarul îndeplineşte următoarele sarcini: 

1)efectuează înscrierea elevilor, verifică actele şi completează registrul de 
evidenţă a acestora, registrele matricole, cataloagele, verifică modul în care se 
completează; 
2)întocmeste lucrările de secretariat privind începerea anului scolar, încheierea 
semestrelor, încheierea anului şcolar şi organizarea concursurilor şi a examenelor 
de orice fel; 
3)completează foile matricole, certificatele de absolvire şi certificatele de 
echivalare ale elevilor şi ţine evidenţa lor; 
4)păstrează dosarele cu actele elevilor; 
5)întocmeşte statele de plată a salariilor sau a altor drepturi băneşti ale întregului 
personal, pe baza dispoziţiilor de angajare şi salarizare, a condicii de prezenţă şi a 
situaţiilor primite de la contabilitate (contracte proprii, alocaţii copii, etc); 
6)împreună cu contabilul întocmeş te statele pentru plata burselor; 
7)se îngrijeşte de procurarea ş i pă strarea documentelor privind legislaţia şcolară 
(decrete, hotărâri, ordine, reglementări, instrucţiuni); 
8)întocmeste ş i trimite, în termenele stabilite, situa ţiile statistice şcolare; 
9)completează cu datele necesare registrul pentru prezenţa personalului didactic; 
10)se îngrijeşte de completarea şi păstrarea dosarelor cu acte ş i a cărţilor de 
muncă ale personalului din şcoală; 
11)întocmeşte formele (dispoziţiile) de angajare, transfer, eliberare, promovare, 
salarizare ş i sancţionare pentru întregul personal ce se angajează de directorul 
scolii; 
12)răspunde de arhiva şcolii; 
13)întocmeşte situaţiile privind acordarea alocaţiilor de stat ale elevilor. 

      14) Având în vedere faptul că în şcoală sunt trei secretare, lucrările se 
repartizează pe fiecare funcţie de către directorul şcolii, în urma consultării cu 
persoana care îndeplineste funcţia de secretar şef al şcolii.  
 
Art.94. Administratorul de reţea (informaticianul) îndeplineşte următoarele 
sarcini: 

1) întreţinerea în stare de funcţionare a reţelelor cu platforma AEL şi pe cele din 
laboratorul de informatică; 

2) culegerea ş i introducerea datelor necesare utilizării platformei AEL 
laboratorul de informatică; 

3) reactualizează aplicaţia AEL ş i o încarcă cu lecţii ori de câte ori este necesar; 
reactualizează baza de date ori de câte ori este necesar; 

4) realizează o planificare a lecţiilor în AEL (semestrial); 
5) acordarea de asistenţă profesorilor care pregătesc lecţii în cabinetul 

multimedia; 
6) actualizarea în permanenţă a paginii WEB a şcolii; 
7)  completarea bazei de date ş i actualizarea permanent ă a acesteia; 
8) prezintă cu ajutorul videoproiectorului materialele de analiză, planuri 

manageriale, etc.; 
9) rezolvă sarcinile atribuite de conducerea şcolii; 
10) redactarea în Word şi Excel a documentelor şcolare; 
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11) participă la activităţi specifice examenelor naţionale; 
12) acordă asistenţă în munca de secretariat. 

Compartimentul financiar 
 
Art.95. Persoanele din compartimentul financiar - patrimoniu răspund de buna 
organizare si desfăşurare a activităţii financiare şi de patrimoniu a şcolii, în 
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  
Art.96.  Administratorul financiar şef are următoarele obligaţii: 

1) efectuează, organizează şi conduce operaţiuni contabile pentru şcoală; 
2) întocmeşte formele pentru încasările şi plăţile în numerar sau prin conturi 

bancare pentru urmărirea debitorilor şi creditorilor; 
3) organizează inventarierea valorilor materiale şi bănesti, întruneste comisia 

desemnată pentru efectuarea corectă a operaţiunii; 
4) colaborează cu administratorul financiar patrimoniu,  care  gestionează valorile 

materiale şi îndeplineste activităţi cu caracter financiar bine stabilite; 
5) urmăreşte aplicarea ş i respectarea dispoziţiilor legale privind salarizarea ş i 

drepturile tuturor persoanelor angajate în şcoală; 
6) prezintă în faţa directorului rapoarte semestriale privind problematica 

sectorului financiar-contabil; 
7) verifică statele de plată, îndemnizaţiile de concedii, statele de plată ale 

burselor; 
8) întocmeşte lunar balanţe de verificare pe rulaje ş i solduri; 
9) îndeplineşte toate sarcinile cu caracter financiar contabile date de conducătorul 

unităţii sau stipulate expres în acte normative; 
10) întocmeşte avizele privind angajarea ordonanţelor ş i plata cheltuielilor 

conform legii 500 privind finanţele publice. 
 

Compartimentul administrativ 
 
 

Art.97. Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de 
patrimoniu și este alcătuit din personalul nedidactic al unității de învățământ 
Art.98. Personalul care face parte din acest compartiment  are următoarele sarcini: 

1) se îngrijeste de înzestrarea şi aprovizionarea claselor şi a laboratoarelor şcolare 
cu mobilier, aparatură şi cu materialele necesare; 

2) răspunde de gestionarea întregii baze materiale a şcolii; 
3) urmăreste respectarea contractelor încheiate de şcoală şi reprezintă instituţia în 

problemele administrative şi gospodăreşti, la însărcinarea conducerii şcolii; 
4) administrează localurile şcolii, asigură curăţenia lor şi se ocupă de încălzitul şi 

iluminatul acestora; 
5) ia măsuri pentru efectuarea reparaţiei localurilor  şi a mobilierului deteriorat; 
6) asigură paza şi securitatea clădirilor şi ia măsuri pentru întâmpinarea 

incendiilor; 
7) face parte din comisia de inventariere şi de casare a bunurilor; repartizează 

sarcini personalului de serviciu, în func ţie de spaţiu, de nevoile instituţiei şi de 
obligaţiile legate de muncă; 
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8) are calitatea de gestionar de bunuri ş i materiale, dacă unitatea şcolară nu are post 
de magaziner sau gestionar. În această calitate, îndeplineşte următoarele sarcini: 

 
a. se îngrijeşte de buna păstrare a materialelor aflate în gestiunea sa; 
b. răspunde de buna conservare a produselor "Cornul şi laptele" şi de gestionarea lor; 
c. primeşte şi eliberează materialele ce le păstrează în magazie şi ţine evidenţa lor, 

conform normelor legale; 
d. efectuează inventarierea valorilor materiale la termenele şi în condiţiile stabilite de 

normele legale în vigoare. 
 
Art.99. Personalul de întretinere are următoarele îndatoriri: 

1) asigură curăţenia localurilor şcolii, a curţilor şcolii ş i a spa ţiilor verzi aparţinând 
şcolii; 

2) îngrijeşte ş i răspunde de obiectele de inventar pe care le are în păstrare; 
3) îndeplineşte funcţia de curier sau paznic, precum şi orice alte însărcinări primite 

din partea directorului şcolii sau a administratorului; 
4) în perioada vacanţelor realizează, împreună cu muncitorii de între ţinere lucrări de 

igienizare şi reparaţii în vederea deschiderii în bune condiţii a anului şcolar sau a 
semestrelor şcolare. 

Art.100.  Muncitorul calificat de întreţinere are următoarele sarcini: 
5) îngrijeşte şi răspunde de buna funcţionare a instalaţiilor de încălzire, electrice şi să 

execută reparaţiile curente ş i lucrările de între ţinere a acestora; 
6) se îngrijeşte de între ţinere a bazei sportive ş i a parcului şcolii; 
7) îndeplineste funcţia de paznic/portar la solicitarea administratorului sau 

directorului şcolii. 
Art.101. Portarii şi paznicii îndeplinesc sarcinile ce îi revin în postul respectiv, potrivit 
normelor legale în vigoare pentru asigurarea pazei şi a securităţii instituţiilor 
deînvăţământ.  
Art.102. Fiecare angajat este obligat să-şi cunoască atribuţiile ce îi revin ca salariat în 
învăţământ în conformitate cu fişa postului, procedurile de activitate şi legislaţia  
în vigoare. 
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Cap. VII   Beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar 
 

Dobândirea și exercitarea calității de beneficiar primar al educației 
Art.103. Conform prevederilor legale, beneficiarii primari ai învățământului sunt 
preșcolarii și elevii. 
 
Art.104.  Dobândirea calității de beneficiar primar al educației se face prin înscrierea 
într-o unitate de învățământ. Înscrierea/ retragerea sau transferul beneficiarilor primari ai 
educaţiei se realizează conform ROFUIF/12.14. 2015(art. 108-111) şi/sau  a 
metodologiilor în vigoare, anexate ordinului de ministru.  
 
Art.105. (1) Calitatea de beneficiar primar al educației se exercită prin frecventarea 
cursurilor 
și prin participarea la activitățile existente în programul fiecărei unități de învățământ. 
(2) Calitatea de elev se dovedește cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar 
de cătreunitatea de învățământ la care este înscris elevul. 
 
 Art.106.  Prezența beneficiarilor primari ai educației la fiecare oră de curs se verifică de 
către cadrul didactic, care consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absență. 
Motivarea absenţelor se face conform ROFUIF/12.14. 2015(Art. 113, 114). 
 
Art.107.  Elevii din învățământul obligatoriu, retrași, se pot reînmatricula, la cerere, 
numai la începutul anului școlar la același nivel/ciclu de învățământ/formă de învățământ, 
redobândind astfel calitatea de elev. 
 
Art.108.  Elevii aflați în situații speciale, cum ar fi, căsătorie, nașterea unui copil, 
persoane aflate în îngrijire, detenție și altele asemenea, vor fi sprijiniți să finalizeze 
învățământul obligatoriu. 

 
Statutul beneficiarilor primari ai educației 

 
Drepturile beneficiarilor primari ai educației 
Art.109.  Preșcolarii și elevii din școala noastra se bucură de toate drepturile 
constituționale, 
precum și de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar al 
educației, așa cum este prevăzut în ROFUIF/12.14. 2015(art. 118-120) 
Art.110. Preșcolarii și elevii au dreptul să beneficieze de o educație de calitate, prin 
aplicarea corectă a planurilor-cadru de învățământ, prin parcurgerea integrală a 
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programelor școlare și prin utilizarea de către cadrele didactice a celor mai adecvate 
strategii didactice, în vederea  formării și dezvoltării competențelor-cheie și a atingerii 
obiectivelor educaționale stabilite, conform ROFUIF/12.14. 2015(art. 121).  
Art.111.  Preșcolarii și elevii au dreptul la o evaluare obiectivă și corectă, conform 
ROFUIF/12.14. 2015(art. 122) 
Art.112.  Conducerea  unității noastre de învățământ  pune, gratuit, la dispoziția 
beneficiarilor primari, bazele materiale și sportive pentru pregătirea organizată a acestora  
și acordă diferite tipuri de burse sau premii: de performanță, de merit, de studiu și de 
ajutor social, conform ROFUIF/12.14. 2015(art. 124, 126, 128, 130). 
Art.113. Școala noastra asigură elevilor servicii complementare cum ar fi: consilierea și 
informarea elevilor de către cadrele didactice, în cadrul orei de consiliere, consilierea în 
scopul orientării profesionale, consilierea psihologică și socială, asisten’a medical[ prin 
personal de specialitate, conform ROFUIF/12.14. 2015(art. 127). 
Art.114.  Copiilor cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă, li 
se asigură  aceleași drepturi ca și celorlalți elevi, conform ROFUIF/12.14. 2015(art. 132, 
133). 
Art.115.  Preșcolarii și elevii au dreptul să participe la activități extrașcolare, s[ se 
asocieze  în cercuri și în asociații științifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care 
se organizează și funcționează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unității 
de învățământ, cu respectarea art. 134 ;I 135 din ROFUIF/12.14. 2015. 
Art.116.  Elevii au libertatea de a redacta și difuza reviste/publicații școlare proprii este 
garantată, conform legii. 
 
 
Obligațiile beneficiarilor  
 
Art. 117 Beneficiarii primari ai educației din Şcoala  Gimnazială „Tudor Vladimirescu” 
au obligația de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a 
dobândi competențele și de a-și însuși cunoștințele prevăzute de programele școlare. 
 
Art. 118 Beneficiarii primari ai educației trebuie să aibă un comportament civilizat și o 
ținută decentă, atât în unitatea de învățământ, cât și în afara ei. conform art. 138 din 
ROFUIF/12.14. 2015 
 
Art. 119 – Este interzis elevilor din  Şcoala  Gimnazială „Tudor Vladimirescu”: 
a) să distrugă documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, 
documente din portofoliul educațional etc.; 
b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice și 
mijloace 
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de învățământ, cărți de la biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier sanitar, spații de 
învățământ etc.); 
c) să aducă și să difuzeze în unitatea de învățământ materiale care, prin conținutul lor, 
atentează la independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă 
violența și intoleranța; 
d) să organizeze și să participe la acțiuni de protest, care afectează desfășurarea activității 
de învățământ sau care afectează participarea la programul școlar; 
e) să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ; 
f) să dețină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unității de învățământ și în 
afara acestuia, droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări și să participe la 
jocuri de noroc; 
g) să introducă și/sau să facă uz în perimetrul unității de învățământ de orice tipuri de 
arme sau de 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 inte- gritatea fizică și psihică a beneficiarilor direcți ai educației și a 
personalului unității de învăță-mânt; 
h) să posede și/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 
i) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor și al 
concursurilor; prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor 
mobile în timpul orelor 
de curs, doar cu acordul cadrului didactic, în situații de urgență sau dacă utilizarea lor 
poate 
contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ; 
j) să înregistreze activitatea didactică; prin excepție de la această prevedere, este permisă 
înregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în care această activitate poate 
contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ; 
k) să lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în 
perimetrul 
unității de învățământ; 
l) să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare și atitudini ostentative și 
provo  
catoare; 
m) să aducă jigniri și să manifeste agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi 
și 
față de personalul unității de învățământ sau să lezeze în orice mod imaginea publică a 
acestora; 
n) să provoace, să instige și să participe la acte de violență în unitate și în afara ei; 
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o) să părăsească incinta unității de învățământ în timpul pauzelor sau după începerea 
cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau al 
învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte; 
p) să aibă o atitudine care constituie o amenințare la adresa siguranței celorlalți elevi 
și/sau a personalului unității de învățământ. 
r) au obligația de a utiliza cu grijă manualele școlare primite gratuit și de a le restitui în 
stare bună la sfârșitul anului școlar. 
 
Art.120.  Elevii au obligația să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor 
didactice pentru consemnarea notelor, precum și părinților, tutorilor sau susținătorilor 
legali, pentruinformare în legătură cu situația lor școlară. 
 
 Art.121.  Organizarea serviciului pe școală se efectuează numai de către elevii din 
clasele a VII-a și a VIII-a, conform Anexei 4 la prezentul regulament. 
 
 
Recompense și sancțiuni ale beneficiarilor primari ai educației 
 
Art.122. – Elevii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară și 
se 
disting prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense: 
a) evidențiere în fața colegilor clasei; 
b) evidențiere, de către director, în fața colegilor de școală sau în fața consiliului 
profesoral; 
c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, în care se menționează faptele 
deosebite 
pentru care elevul este evidențiat; 
d) burse de merit, de studiu și de performanță; 
e) alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unității de învățământ ori 
de agenți economici sau de sponsori; 
f) premii, diplome, medalii; 
g) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din țară 
și din 
străinătate; 
 
Art.123.  Performanța elevilor la olimpiadele și concursurile pe discipline, la olimpiadele 
sau 
concursurile de creație tehnico-științifică și artistică și la olimpiadele și concursurile 
sportive se 
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recompensează financiar, în conformitate cu reglementările stabilite de Ministerul 
Educației Naționale. 
 
Art.124.   La sfârșitul anului școlar, beneficiarii primari ai educației pot fi premiați prin 
acordarea de diplome pentru activitatea desfășurată și/sau rezultatele obținute, conform 
art.145 din ROFUIF/12.14. 2015 
 
Art.125.   (1) Elevii care săvârșesc fapte prin care se încalcă dispozițiile legale în 
vigoare, inclusiv regulamentele școlare, vor fi sancționați în funcție de gravitatea 
acestora. Sancțiunile care se pot aplica sunt următoarele: 
a) observația; 
b) avertismentul; 
c) mustrarea scrisă; 
d) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/banilor de liceu/bursei 
profesionale; 
e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 – 5 zile; 
f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeași unitate de învățământ sau la o altă 
unitate de învățământ; 
(2) Cu excepția observației și a avertismentului, toate sancțiunile aplicate elevilor sunt 
comu - 
nicate, în scris, părinților, tutorilor sau susținătorilor legali și elevului major. 
 
Art.126. Modul în care se aplică aceste sancțiuni este cel prevăzut în ROFUIF/12.14. 
2015, art. 148-153 
 
Art.127. (1) Pentru elevii din învățământul gimnazial, la fiecare zece absențe 
nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absențe nejustificate din 
numărul de ore pe semestru la o disciplină/modul, nota la purtare se scade cu câte un 
punct. 
(2) Elevii care au media la purtare mai mică de 9,00 în anul școlar anterior nu pot fi 
admiși în unitățile de învățământ cu profil militar, confesional și pedagogic. 
 
Art.128.  (1) Elevii care se fac vinovați de sustragerea/deteriorarea/distrugerea bunurilor 
unității de învățământ sunt obligați, personal sau prin părinții, tutorii sau susținătorii 
legali să acopere, în temeiul răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie sau al 
răspunderii pentru fapta minorului, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare 
reparațiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru 
înlocuirea bunurilor deteriorate/ sustrase, conform art. 162 și163 din R.O.F.U.I.P./ 
15.12.2014. 
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Consiliul elevilor 
 
Art. 129 – (1) Fiecare clasă(IV-VIII) își va alege un reprezentant în consiliul elevilor, o 
dată pe an, la începutul primului semestru. Votul este secret, iar elevii vor fi singurii 
responsabili de alegerea reprezentantului lor. Profesorii nu au drept de vot și nici nu le 
este permisă influențarea deciziei elevilor. 
Art. 130 – (1) Consiliul elevilor este structură consultativă și partener al unității de 
învățământ 
și reprezintă interesele elevilor din învățământul preuniversitar la nivelul unității de 
învățământ. 
(2) Prin consiliul elevilor, elevii își exprimă opinia în legătură cu problemele care îi 
afectează 
în mod direct. 
(3) Consiliul elevilor funcționează în baza unui regulament propriu, adaptat la specificul 
și 
nevoile unității de învățământ, elaborat pe baza unui regulament-cadru stabilit de 
Consiliul național al elevilor. 
(4) Consiliul profesoral al unității de învățământ desemnează un cadru didactic care va 
stabili legătura între corpul profesoral și consiliul elevilor. 
(5) Conducerea unității de învățământ sprijină activitatea consiliului elevilor, prin 
punerea la dispoziție a logisticii necesare desfășurării activității acestuia și a unui spațiu 
pentru întrunirea Biroului executiv și Adunării generale a respectivului consiliu al 
elevilor. Fondurile pentru logistică și altele asemenea se asigură din finanțarea 
suplimentară. 
 
Art. 131.  Atribuțiile  Consiliul elevilor, respectiv ale membrilor Biroului executiv al 
consiliului elevilor din Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu sunt cele prevăzute de 
R.O.F.U.I.P./ 15.12.2014, art. 166,168,169, 170. 
Art. 132. Întreaga activitate a Consiliului elevilor din școala naostră se derulează 
conform  R.O.F.U.I.P./ 15.12.2014, art. 167,170,171 172, 173, 174. 
 

Activitatea educativă extrașcolară 
 

Art. 133. Activitatea educativă extrașcolară din Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu 
este concepută ca mediu de dezvoltare personală, ca modalitate de formare și întărire a 
culturii organizaționale a unității de învățământ și ca mijloc de îmbunătățire a motivației, 
frecvenței și performanței școlare, precum și de remediere a unor probleme 
comportamentale ale elevilor. 
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Art. 134. Tipurile de activități ce vor fi desfășurate, precum și modalitățile de proiectare, 
organizare și evaluare a acestora sunt cele prevăzute R.O.F.U.I.P./ 15.12.2014, art. 178-
182. 
 

Cap. VIII 
Evaluarea beneficiarilor primari ai educației 

 
Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare 
 
Art. 135. Evaluarea are drept scop orientarea și optimizarea învățării. 
 
Art. 136.  Evaluarea rezultatelor la învățătură se realizează în mod ritmic, conform legii. 
Perioadele de evaluare, scopul și instrumentele de evaluare utilizate, precum măsurarea 
rezultatelor învățării  în  Școala Gimnazială  Tudor Vladimirescu  realizează conform  
R.O.F.U.I.P./ 15.12.2014, art. 185-189. 
Art. 137. (1) La sfârșitul fiecărui semestru și la încheierea anului școlar, cadrele didactice 
au obligația să încheie situația școlară a elevilor, în condițiile prezentului Regulament. 
(2) La sfârșitul fiecărui semestru, învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul 
primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, 
prin care sunt evaluate frecvența și comportarea elevului, respectarea de către acesta a 
reglementărilor adoptate de unitatea de învățământ. 
(3) La sfârșitul fiecărui semestru învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul 
primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra 
situației școlare a fiecărui elev. 
Art. 138. Stabilirea mediilor semestriale și a mediei anuale se realizează în conformitate 
cu  R.O.F.U.I.P./ 15.12.2014, art. 191-195. 
 
Art. 139. (1) Elevii pot să nu frecventeze orele de religie. În acest caz, situația școlară 
anuală se încheie fără disciplina religie. 
(2) În mod similar se procedează și pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au 
asigurat condițiile necesare pentru frecventarea orelor la această disciplină. 
(3) Elevilor aflați în situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) li se vor asigura activități 
educaționale alternative în cadrul școlii, stabilite prin hotărârea consiliului de 
administrație. 
 
Art. 140. (1) Sunt declarați promovați elevii care, la sfârșitul anului școlar, obțin la 
fiecare disciplină de studiu/modul cel puțin media anuală 5,00/calificativul „Suficient”, 
iar la purtare, mediaanuală 6,00/calificativul „Suficient”. 
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Art. 141. În situațiile în care elevii sunt declarați amânați, corigenți sau repetenți se vor 
respecta  art. 199- 205 din R.O.F.U.I.P./ 15.12.2014 
 
Art. 142 – (1) Obligația de a frecventa învățământul obligatoriu la forma cu frecvență 
încetează la vârsta de 18 ani. Persoanele care nu și-au finalizat învățământul obligatoriu 
până la această vârstă și care au depășit cu mai mult de trei ani vârsta clasei își pot 
continua studiile, la cerere, la forma de învățământ cu frecvență redusă. 
(2) Persoanele care au depășit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi 
înscriși și care nu au absolvit învățământul primar până la vârsta de 14 ani, precum și 
persoanele care au depășit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscriși 
și care nu și-au finalizat învățământul secundar inferior, gimnazial pot continua studiile, 
la solicitarea acestora, și în programul „A doua șansă”, conform metodologiei aprobate 
prin ordin al ministrului educației naționale. 
 
Art. 143. În cazul elevilor transferați din altă țară în școala noastră sau care pleacă pentru 
a studia în altă țară se vor aplica prevederile articolelor 207 și 208 din R.O.F.U.I.P./ 
15.12.2014.  
 
Art. 144.  (1) Consiliul profesoral al Școlii Gimnaziale  Tudor Vladimirescu  validează 
situația școlară a elevilor, pe clase, în ședință de încheiere a cursurilor semestriale/anuale, 
iar secretarul consiliului o consemnează în procesul-verbal, menționându-se numărul 
elevilor promovați, numărul și numele elevilor corigenți, repetenți, amânați, 
exmatriculați, precum și numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00. 
(2) Situația școlară a elevilor corigenți, amânați sau repetenți se comunică în scris 
părinților, tutorilor sau reprezentanților legali sau, după caz, elevilor majori, de către 
învățător/institutor/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte, în cel mult 
zece zile de la încheierea cursurilor fiecărui semestru/an școlar. 
(3) Pentru elevii amânați sau corigenți, învățătorul/profesorul pentru învățământul 
primar/profesorul diriginte comunică în scris părinților, tutorelui sau susținătorului legal 
programul de desfă șurare a examenelor de corigență și perioada de încheiere a situației 
școlare. 
(4) Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui, tutorelui sau susținătorului legal sau 
al elevului/absolventului, dacă acesta este major, documentele corespunzătoare elevului, 
cu excepția situației prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 
drepturilor copilului, republicată. 
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Examenele organizate la nivelul unităților de învățământ 
Art. 145. În Școala Gimnazială Școala Tudor Vladimirescu  tipul, metodologia de 
organizare și desfășurare a examenelor este cea prevăzută de R.O.F.U.I.P./ 15.12.2014, 
art. 210-218. 
 
Transferul beneficiarilor primari ai educație 
 
Art. 146.  Beneficiarii primari ai educației au dreptul să se transfere de la o clasă la alta, 
de la o unitate de învățământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o 
specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de învățământ la alta, în 
conformitate cu prevederile R.O.F.U.I.P./ 15.12.2014, art. 219-221.    
 
Art. 147. Condițiile și modalitățile de transfer ale beneficiarilor primari ai educației sunt 
cele prevazute de R.O.F.U.I.P./ 15.12.2014, art. 225-230.  
 

Evaluarea unităților de învățământ 
 

Art. 148. Evaluarea instituțională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în 
două forme fundamentale: 
a) inspecția de evaluare instituțională a unităților de învățământ; 
b) evaluarea internă și externă a calității educației. 
Art. 149. (1) Inspecția de evaluare instituțională a unităților de învățământ reprezintă o 
activitate de evaluare generală a performanțelor diferitelor categorii de unități de 
învățământ, prin aportare explicită la politicile educaționale, la scopurile și obiectivele 
dezirabile propuse, la standardele asumate în funcționarea acestora.  
(2)Aceasta  se realizează de către inspectoratele școlare și Ministerul Educației și 
Cercetării, prin inspecția școlară generală a unităților de învățământ, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ, elaborat de Ministerul 
Educației Naționale. 
(3)Conducerea unităților de învățământ și personalul didactic nu pot refuza inspecția 
școlară, cu excepția situațiilor în care din cauze obiective, probate cu acte doveditoare, 
aceștia nu-și pot desfășura activitățile profesionale curente. 
 
Evaluarea internă a calității educației 
 
Art. 150. – (1) Calitatea educației reprezintă o prioritate permanentă pentru unitatea 
noastră de învățământ și este centrată preponderent pe rezultatele învățării. 
(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislației în domeniul asigurării calității în 
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învățământul preuniversitar. 
Art. 151. În conformitate cu prevederile legale, la nivelul școlii  înființează Comisia 
pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC). Această comisie funcționează după 
propriul regulament de funcționare. 
(3) Conducerea unității de învățământ este direct responsabilă de calitatea educației 
furnizate. 
Art. 152.  (1) Componența, atribuțiile și responsabilitățile comisiei pentru evaluarea și 
asigurarea calității sunt realizate în conformitate cu prevederile legale. 
(2) Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității poate fi 
remunerată, cu respectarea legislației în vigoare. 
(3) Orice control sau evaluare externă a calității din partea Agenției Române de Asigurare 
a Calității în Învățământul Preuniversitar sau a Ministerului Educației Naționale se 
bazează pe analiza raportului de evaluare internă a activității din unitatea de învățământ. 
 
Evaluarea externă a calității educației 
 
Art. 153. – (1) O formă specifică de evaluare instituțională, diferită de inspecția generală 
a unităților de învățământ, o reprezintă evaluarea instituțională în vederea autorizării, 
acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, realizată de 
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar. 
(2) Evaluarea externă a calității educației în unitățile de învățământ se realizează, în 
conformitate cu prevederile legale, de către Agenția Română de Asigurare a Calității în 
Învățământul Preuniversitar. 
 

Capitolul  IX 
Partenerii educaționali 

 
Drepturile părinților, tutorilor sau susținătorilor legali 
Art.154. Părintele, tutorele sau susținătorul legal al  
antepreșcolarului/preșcolarului/elevului are dreptul să decidă, în limitele legii, cu privire 
la unitatea de învățământ unde va studia copilul/elevul. 
Art. 155 . (1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să 
fie informat periodic referitor la situația școlară și comportamentul propriului copil. 
(2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să 
dobândească informații numai referitor la situația propriului copil. 
Art. 156 . (1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are acces în 
incinta unității de învățământ cu respectarea PO 47 APSȘ, Procedura operațională privind 
accesul persoanelor străine în școală. 
. 
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Art. 157. (1) Părinții, tutorii sau susținătorii legali au dreptul să se constituie în asociații 
cu personalitate juridică, conform legislației în vigoare. 
(2) Asociația părinților se organizează și funcționează în conformitate cu propriul statut. 
Art. 158.  (1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să 
solicite rezolvarea unor stări conflictuale în care este implicat propriul copil, prin discuții 
amiabile, cu salariatul unității de învățământ implicat, cu educatorul-
puericultor/educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul 
preșcolar/primar/profesorul diriginte, cu directorul unității de învățământ. 
În situația în care discuțiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele, 
tutorele sau susținătorul legal adresează o cerere scrisă conducerii unității de învățământ. 
(2) În cazul în care au fost parcurse etapele menționate la alin. (1), fără rezolvarea stării 
conflictuale, părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să 
solicite rezolvarea situației la inspectoratul școlar. 
(3) În cazul în care au fost parcurse etapele prevăzute la alin. (1) și (2), fără rezolvarea 
stării conflictuale, părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are 
dreptul să solicite rezolvarea situației la Ministerul Educației Naționale. 
 
Îndatoririle părinților, tutorilor sau susținătorilor legali 
 
Art. 159. (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susținătorul legal are 
obligația de a asigura frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua 
măsuri pentru școlarizarea elevului, până la finalizarea studiilor. 
(2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului, în 
perioada nvățământului obligatoriu, poate fi sancționat cu amendă cuprinsă între 100 lei 
și 1000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunității. 
 (3) Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alin. 
(2) se realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea 
consiliului deadministrație al unității de învățământ. 
(4) Conform legislației în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de 
învățământ, părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a prezenta 
documentele medicale solicitate, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de 
grupă/clasă/pentru evitarea degradării stării de  sănătate a celorlalți elevi/preșcolari din 
colectivitate/unitatea de învățământ. 
(5) Părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația ca, cel puțin o dată pe lună, să ia 
legătura cu profesorul pentru învățământul preșcolar/învățătorul/institutorul/profesorul 
pentru învățământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția 
copilului/elevului. Prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului legal va fi consemnată 
în caietul educatorului-puericultor/educatoarei/învățătorului/ 
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institutorului/profesorului pentru învățământ preșcolar/primar, profesorului diriginte, cu 
nume, dată și semnătură. 
(6) Părintele, tutorele sau susținătorul legal răspunde material pentru distrugerile 
bunurilor din patrimoniul unității de învățământ, cauzate de elev. 
(7) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învățământul primar are 
obligația să-l însoțească până la intrarea în unitatea de învățământ, iar la terminarea orelor 
de curs să-l preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susținătorul legal nu poate să 
desfășoare o astfel de activitate, împuternicește o altă persoană. 
Art. 160. Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a 
copiilor/elevilor și a personalului unității de învățământ. 
Art. 161. Respectarea prevederilor prezentului Regulament și a Regulamentului de 
organizare și funcționare a unității de învățământ este obligatorie pentru părinții, tutorii 
sau susținătorii legali ai copiilor/elevilor. 
 
Adunarea generală a părinților 
Art. 162.(1) Adunarea generală a părinților este constituită din toți părinții, tutorii sau 
susținătorii legali ai copiilor/elevilor de la grupă/clasă. 
(2) Adunarea generală a părinților hotărăște referitor la activitățile de susținere a cadrelor 
didactice și a echipei manageriale a unității de învățământ, în demersul de asigurare a 
condițiilor necesare educării copiilor/elevilor. 
(3) În adunarea generală a părinților se discută problemele generale ale colectivului de 
copii/elevi și nu situația concretă a unui copil/elev. Situația unui copil/elev se discută 
individual, numai în prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului 
respectiv. 
Art. 163.(1) Adunarea generală a părinților se convoacă de către educatorul-
puericultor/educatoarea/înv țătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul 
preșcolar/primar/profesorul diriginte, de către președintele comitetului de părinți al clasei 
sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi ori al elevilor clasei. 
(2) Adunarea generală a părinților se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, 
este valabil întrunită în prezența a jumătate plus unu din totalul părinților, tutorilor sau 
susținătorilor legali ai copiilor/elevilor din grupa/clasa respectivă și adoptă hotărâri cu 
votul a jumătate plus unu din cei prezenți. În caz contrar, se convoacă o nouă adunare 
generală a părinților, în cel mult șapte zile, în care se pot adopta hotărâri, indiferent de 
numărul celor prezenți, cu votul a jumătate plus unu dintre aceștia. 
 
Comitetul de părinți 
Art. 164.(1) În Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”- Structura Şcoala Nr. 2, Pitesti., 
la nivelul fiecărei grupe/clase, se înființează și funcționează comitetul de părinți. 
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(2) Comitetul de părinți se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în 
adunarea generală a părinților, convocată 
deeducatorulpuericultor/educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru 
învățământul preșcolar sau primar/profesorul diriginte care prezidează ședința. 
(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți are loc în primele 
30 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar. 
(4) Comitetul de părinți se compune din trei persoane: un președinte și doi membri; în 
prima ședință de după alegere, membrii comitetului decid responsabilitățile fiecăruia, pe 
care le comunică educatorului-puericultor/profesorului pentru învățământul 
antepreșcolar/preșcolar/primar/profesorului diriginte. 
(5) Comitetul de părinți reprezintă interesele părinților, tutorilor sau susținătorilor legali 
ai copilului/elevilor clasei în adunarea generală a părinților la nivelul școlii, în consiliul 
reprezentativ al părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, în consiliul profesoral, în 
consiliul clasei și în relațiile cu echipa managerială. 
Art. 165.  Atribuțiile  Comitetului de părinți sunt cele prevăzute la art.249 din 
R.O.F.U.I.P./ 15.12.2014. 
Art. 166. Președintele comitetului de părinți reprezintă părinții, tutorii sau susținătorii 
legali în relațiile cu conducerea unității de învățământ și alte foruri, organisme și 
organizații. 
Art. 167. (1)Comitetul de părinți poate decide să susțină, inclusiv financiar, întreținerea, 
dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinți nu 
este obligatorie. 
(2) Sponsorizarea unei grupe/clase de către un agent economic/persoane fizice se face 
cunoscută comitetului de părinți. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare 
pentru copii/elevi/ 
 (3) Este interzisă implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din unitatea de 
învățământ în strângerea fondurilor. 

Consiliul reprezentativ al părinţilor-Asociaţia de părinţi Tudor 
Vladimirescu 2007 

  
Art.168. La nivelul Școlii Gimnaziuale Tudor Vladimirescu  Consiliul reprezentativ al 
părinţilor s-a constituit în Asociaţia de părinţi Tudor Vladimirescu 2007. 
 
Art.169. Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din 
preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase. Consiliul reprezentativ al părinţilor este 
condus de un președinte care îl reprezintă  în organismele de conducere ale şcolii. 
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Art.170. Asociaţia părinţilor se organizează şi funcţionează în conformitate cu propriul 
regulament de ordine interioară/statutul asociaţiei. 
  
Art.171. Funcționarea și a aribuţiile asociației părinților sunt cele prevăzute de 
R.O.F.U.I.P./ 15.12.2014., art. 253 și 254. 
 

Contractul educațional 
 

Art. 172.  Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”- Structura Şcoala Nr. 2, Pitesti. 
încheie cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, în momentul înscrierii  
antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract educațional 
în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților. 
(2) Modelul contractului educațional este prezentat în Anexa nr. 6, parte integrantă a 
prezentului Regulament.  
Art. 173. (1) Contractul educațional este valabil pe toată perioada de școlarizare în cadrul 
unității de învățământ. 
(2) Eventualele modificări se pot realiza printr-un act adițional acceptat de ambele părți și 
care se atașează contractului educațional. 
(3) Conținutul contractului educațional, precum și condițiile de încheiere a acestuia sunt 
cele prevăzute de art. 258 din R.O.F.U.I.P./ 15.12.2014. 

Școala și comunitatea. 
Parteneriate/protocoale între unitățile de învățământ 

și alți parteneri educaționali 
Art. 174. Autoritățile administrației publice locale, precum și reprezentanți ai comunității 
locale colaborează cu consiliul de administrație și cu directorul, în vederea atingerii 
obiectivelor unității de învățământ. 
Art. 175.  Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”- Structura Şcoala Nr. 2, Pitesti. 
realizează parteneriate cu asociații, fundații, instituții de educație și cultură, organisme 
economice și organizații guvernamentale și nonguvernamentale sau alte tipuri de 
organizații, în interesul beneficiarilor direcți ai educației. 
Art. 176. , Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”- Structura Şcoala Nr. 2, Pitesti. de 
sine stătător sau în parteneriat cu autoritățile administrației publice locale și cu alte 
instituții și organisme publice și private: case de cultură, furnizori de formare continuă, 
parteneri sociali, organizații nonguvernamentale și altele asemenea pot organiza la nivel 
local centre comunitare de învățare permanentă, pe baza unor oferte de servicii 
educaționale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-țintă interesate. 
Art. 177.  Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”- Structura Şcoala Nr. 2, Pitesti. are 
relații de parteneriat cu autoritățile administrației publice locale și cu Asociaţia de 
părinţi Tudor Vladimirescu 200, în baza hotărârii consiliului de administrație, activități 
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educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competențelor dobândite sau de 
accelerare a învățării, precum și activități de învățare remedială cu elevii, prin programul 
„Școala după școală”. 

Capitolul X 
Dispoziții finale și tranzitorii 

Art. 178. Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat 
derulării examenelor/evaluărilor naționale. 
Art. 179. În Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”- Structura Şcoala Nr. 2, Pitesti 
este interzis, conform prevederilor legislației în vigoare. 
Art. 180. În Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”- Structura Şcoala Nr. 2, Pitesti  se 
asigură dreptul fundamental la învățătură și este interzisă orice formă de discriminare a 
antepreșcolarilor/preșcolarilor/copiilor/elevilor și a personalului din unitate. 
Art. 181. Conducerea scolii are obligaţia să aducă la cunostinţa tuturor persoanelor 
încadrate în muncă din scoală, cât si elevilor, conţinutul prezentului Regulament de 
ordine interioară.  
Art. 182. Prezentul regulament intră în vigoare imediat după aprobarea lui în Consiliu 
profesoral și după luarea la cunostinţă de prevederile lui de către întreg personalul angajat 
al scolii si de către elevi, prin diriginţii claselor. Toţi elevii si personalul angajat al Şcolii 
Gimnaziale „Tudor Vladimirescu”- Structura Şcoala Nr. 2, Pitesti vor semna în tabel de 
luare la cunostinţă, asumându-si consecinţele ce decurg din prezentul regulament. 
Art. 183. Regulamentul de faţă poate fi modificat protrivit reglementărilor ce vor apărea 
privind învăţământul. 
Art.184. Modalităţile de aducere la cunoştinţă a Regulamentului de ordine interioară sunt 
următoarele:  
a) prezentarea în Consiliul Profesoral;   
b) prezentarea în şedinţele cu părinţii şi la orele de dirigenţie la începutul fiecărui 
semestru pe bază de proces verbal.  
Art. 185. Anexele 1 – 6 fac parte integrantă din prezentul Regulament 
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