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CAPITOLUL  I 

 

DISPOZIŢII GENERALE 
 

 

Art.1. Prezentul Regulament cuprinde reglementări specifice privind organizarea 

şi desfăşurarea activităţilor în Şcoala Gimnazială Nr. 1 Brăneşti, în conformitate cu 

Legea nr.1/2011, Legea educaţiei naţionale, cu Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a unităţilor de învăţământ Preuniversitar aprobat prin Ordinul nr. 5079 din 

31 august 2016, cu Statutul Elevului, aprobat prin ordinul nr. 4.472 din 10 august 

2016, cu Legea 87/2006, privind asigurarea calităţii în educaţie şi cu Legea nr. 

272/2004 privind Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copilului.  

 

Art.2. Şcoala Gimnazială Nr. 1 Brăneşti se organizează şi funcţionează, conform 

legislaţiei generale şi speciale, actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei 

Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, a prezentului regulament, deciziilor inspectoratului 

şcolar.  

 

Art.3. Activitatea desfăşurată în unitatea de învăţământ are la baza principiile:  

a) echităţii - în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără discriminare;  

b) calităţii - în baza căruia activităţile de învăţământ se raportează la standarde de 

referinţă şi la bune practici naţionale şi internaţionale;  

c) centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia;  

d) eficienţei - în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate educaţionale cât 

mai bune, prin gestionarea resurselor existente;  

e) recunoaşterii şi garantării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor 

naţionale, dreptului la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii etnice, 

culturale, lingvistice şi religioase;  

f) transparenţei - concretizat în asigurarea vizibilităţii totale a deciziei şi a 

rezultatelor, prin comunicarea periodică şi adecvată a acestora;  

g) incluziunii sociale;  

h) participării şi responsabilizării părinţilor.  

 

Art.4. (1) Regulamentul intern este aprobat de Consiliul de administraţie, cu 

participarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale, recunoscute la nivel de ramură, 

existente în şcoală şi cuprinde reglementări specifice condiţiilor concrete de 

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

(2) Regulamentul intern se propune şi se dezbate de către consiliul profesoral, la 

care participa, cu drept de vot, şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic, 

reprezentanţi ai părinţilor şi ai elevilor  

(3) Respectarea regulamentului intern este obligatorie pentru tot personalul 

salariat al unităţii de învăţământ, pentru elevii şi părinţii/reprezentanţii legali ai 

acestora.  
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Art.5. (1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul 

calendaristic următor.  

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

vacanţelor şi a sesiunilor de examene se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei şi 

cercetării, după consultarea reprezentanţilor federaţiilor sindicale, reprezentative la 

nivel de ramură - învăţământ. 

 

 

 

 

CAPITOLUL  II 

 

ORGANIZAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

 

Art.6. Şcoala Gimnazială Nr. 1, Brăneşti cuprinde formaţiuni de studiu - clase din 

învăţământul primar şi gimnazial. 

 

Art.7. Cursurile se desfăşoară în două schimburi între orele 8.00-19.00. Cursurile 

pentru ciclul primar se desfăşoară în programul 8.00- 12.00. Ora este de 45 de minute, 

iar pauză de 15 minute. Cursurile pentru ciclul gimnazial se desfăşoară în intervalul 

orar 12.00- 19.00, cu pauză de 10 minute.  

 

Art.8. Serviciul secretariat, contabilitate şi administrativ îşi desfăşoară programul 

între orele 8.00 – 16.00. 

 

Art.9. Personalul angajat al şcolii îşi desfăşoară activitatea conform fişei postului.  

 

 

 

 

CAPITOLUL III 

 

MANAGEMENTUL ȘCOLII 
 

 

Art.10. Directorul exercită conducerea executivă a şcolii în conformitate cu 

atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile Consiliului de Administraţie şi alte 

reglementări legale. 

 

Art.11. Directorul reprezintă şcoală în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice 

şi este preşedintele Consiliului Profesoral şi al Consiliului de Administraţie.  
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Art.12. Atribuţiile directorului, drepturile şi obligaţiile sunt prevăzute în 

ROFUIP.  

 

Art.13. Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative, şcolare şi 

extraşcolare este numit prin decizie de către director are atribuţiile prevăzute în fişa 

postului şiactivitatea să este coordonată de directorul şcolii.  

 

Art.14. Consiliul Profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de 

predare şi de instruire practică cu normă de baza în şcoală, titular şi suplinitor şi are rol 

de decizie în domeniul instructiv educativ.  

 

Art.15. Atribuţiile consiliului profesoral precum şi modul de organizare a 

şedinţelor acestuia sunt prevăzute în art.57-59 din ROFUIP.  

 

Art.16. Dată, ora, locul şi tematică desfăşurării Consiliului Profesoral se anunţă 

în cancelarie cu cel puţin 48 ore înainte.  

 

Art.17. Consiliul de Aministrație este format din 9 membri: 1 director, 3 

reprezentanţi ai cadrelor didactice, 2 părinţi, 2 reprezentanţi al Consiliului Local, un 

reprezentant al Primarului. Consiliul de Administraţie are rol de decizie în domeniul 

organizatoric şi administrativ.  

 

Art.18. Atribuţiile Consiliului de Administraţie sunt prevăzute în art.15 OMEN 

nr.4619/22.09.2014.  

 

Art.19. Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor curriculare şi 

extracurriculare se constituie comisii metodice, catedre şi comisii de lucru cu caracter 

permanent sautemporar care desfăşoară activităţi în conformitate cu ROFUIP. 

Componentă nominală şi atribuţiile fiecărei comisii se stabilesc anual în conformitate 

cu legislaţia în vigoare.  

 

Art.20. Activitatea claselor de elevi este coordonată de profesori diriginţi numiţi 

prin decizie de către director.  

 

 Art.21. La nivelul fiecărei clase de elevi se constituie Consiliul clasei format din 

totalitatea profesorilor care predau la clasa respectivă. Obiectivele şi 

atribuţiileconsiliului clasei sunt cele prevăzute în ROFUIP.  

 

Art.22. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii este formată din 9 

membri şi coordonată de un cadru didactic numit prin decizie de către director. 

Atribuţiile comisiei sunt cele prevăzute în ROFUIP. Comisia elaborează propriul 

regulament de funcţionare în concordanţă cu metodologia de evaluare şi asigurarea 

calităţii învăţământului preuniversitar, elaborată de M.E.N.C.S.  
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CAPITOLUL  IV 

 

ELEVII 
 

 

Secţiunea 1 

Dobândirea calităţii de elev 
 

Art.23. Orice persoană, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică 

sau religioasă, care este înscrisă în unitatea de învăţământ şi participă la activităţile 

organizate de aceasta, are calitatea de elev. 

 

Art.24. (1)  Dobândirea calităţii de elev se obţine prin înscrierea în unitatea de 

învăţământ. 

(2) Înscrierea se aprobă de către consiliul de administraţie, cu respectarea 

legislaţiei în vigoare, a ROFUIF şi a prezentului regulament, ca urmare a solicitării 

scrise a părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali 

 

Secţiunea a 2-a 

Exercitarea calităţii de elev 
 

Art.25. (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin 

participarea la toate activităţile existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ. 

(2) Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către 

învăţător/profesor, care consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă. 

 

Art.26. (1) Absenţele inregistrate in urma  îmbolnăvirii elevilor, bolilor 

contagioase din familie sau altor cazuri de forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt 

considerate motivate. 

(2) Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte: 

a) adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie şi 

avizată de medicul şcolar (dacă există); 

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

elevul a fost internat în spital, avizat(ă) de medicul şcolar (dacă există); 

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

unităţii de învăţământ şi aprobată de acesta, în urma consultării cu 

dirigintele/învăţătorul clasei. 

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

prezentării actelor justificative.  

(4) În cazul elevilor minori, părintele/tutorele legal are obligaţia de a prezenta, 

personal, dirigintelui actele justificative pentru absenţele copilului lor. 

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

de maxim 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către 

învăţător/diriginte pe tot parcursul anului şcolar. 
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Art.27. Elevii scolii cu nevoi speciale (handicap fizic sau psihic, nedeplasabili, cu 

boli cronice grave, pot fi scutiţi parţial sau total de frecvenţă, beneficiind de 

îndrumarea unităţii de învăţământ. Scutirea se acordă, la cerere, de director, pe baza 

actelor medicale doveditoare şi a recomandării exprese a compartimentului de igienă 

şcolară din cadrul direcţiei de sănătate publică a judeţului. 

 

Secţiunea a 3-a 

Drepturile elevilor 
 

Art.28. (1) Elevii şcolii se bucură de toate drepturile prevăzute de lege.  

(2) Nicio activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea 

sau personalitatea elevilor.  

3) Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material şi financiar, 

în condiţiile legii. Statul îi sprijină material, cu precădere pe elevii care obţin 

performanţe, rezultate foarte bune la învăţătură sau la activităţi artistice şi sportive, 

precum şi pe cei cu situaţie materială precară.  

4) Elevii de altă religie sau confesiune care nu frecventează ora de religie (în 

urmă cererii părinţilor /tutorelui legal) vor asista la ora desfăşurată la clasa paralelă, iar 

dacăeste ultima ora din programul şcolar pot fi luaţi acasă de către părinţi.  

 

Art.29. Elevii au dreptul să fie evidentiati şi să primească premii şi recompense, 

pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi 

pentru atitudine civică exemplară.  

 

Art.30. (1) În şcoală se constituie consiliul elevilor, format din liderii elevilor de 

la fiecare clasa.  

(2) Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, avizat de 

conducerea unităţii de învăţământ.  

 

Art.31. Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de 

unitatea de învăţământ, precum şi la cele care se desfăşoară în palatele şi în cluburile 

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

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

prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora.  

 

Art.32. (1) În unităţile de învăţământ de stat 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 

siguranţă naţională, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile 

cetăţeneştisau prevederile prezentului regulament, directorul va suspendă editarea şi 

difuzarea acestora.  

Art.33. Elevii cu aptitudini şi performanţe şcolare excepţionale, pot promova 2 

ani într-un an şcolar, conform metodologiei elaborate de MENCS.  
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Secţiunea a 4-a 

Îndatoririle elevilor 
 

Art.34. Elevii 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.35. (1) Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă, atât 

în unitatea de învăţământ, cât şi în afara ei. 

(2) Elevii trebuie să cunoască şi să respecte: 

a) regulamentul intern; 

b) statutul elevului 

c) regulile 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.36. Este interzis elevilor: 

          a) să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi 

matricole etc.; 

          b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;in caz contrar  

vinovatul va suporta cheltuielile de raparatie . 

          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 unităţii de învăţământ şi în afara 

acestuia, droguri, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc; 

          g) să introducă, în perimetrul unităţii de învăţământ, orice tipuri de arme sau alte 

instrumente, precum  muniţie, petarde, pocnitori etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta 

integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de 

învăţământ; 

          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 unităţii de învăţământ;  

         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 unităţii de învăţământ. 

         m) să părăsească incinta școlii în timpul  programului școlar. 

Art.37. 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. 
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Art.38. Elevii trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să 

le restituie în stare bună,  la sfârşitul anului şcolar. 

 

Art.39. Uniforma școlară este obligatorie (vesta carouri roșu cu negru, fusta, 

panatalon negru și bluza alba) 

(1) Este obligatoriu că elevii să aibă o ţinută decentă şi îngrijită.  

(2) Este interzisă purtarea unor articole vestimentare indecente şi a accesoriilor 

care nu se pretează mediului şcolar.  

(3) Băieţilor nu le este permisă purtarea părului lung, a cerceilor, brăţărilor, 

inelelor, pierce-urilor.  

(4) Fetelor le este interzisă purtarea pierce-urilor, a fustelor scurte (fustele vor 

avea cel mult 10 cm deasupra genunchiului) sau a bluzelor decoltate sau prea scurte, 

precum şiutilizarea produselor de machiaj.   

 

Secţiunea a 5-a 

Recompensarea elevilor 
 

Art.40. Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi 

extraşcolară şi se disting prin comportare exemplară pot primi următoarele 

recompense: 

a) evidenţiere în faţa colegilor clasei; 

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

profesoral; 

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

deosebite pentru care elevul este evidenţiat; 

d) 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 unităţii de învăţământ. 

 

Secţiunea a 6-a 

Sancţiunile aplicate elevilor 
 

Art.41. (1) Elevii care săvârsesc 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 aplică elevilor sunt următoarele:  

a) observaţia individuală;  

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

c) mustrare scrisă;  

d) mutarea disciplinară la o clasa paralelă, din aceeaşi şcoală;  
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(3) telefoanele mobile folosite în timpul orelor de curs vor fi reţinute până când 

părintele / tutorele legal va lua legătură cu şcoală pentru a lua la cunoştinţă încălcarea 

ROI de către elev.  

(4) elevilor care nu au o ţinută conformă actualului Regulament , li se va face 

observaţieindividuală, iar în cazuri care se repetă vor fi înştiinţaţi părinţii.  

(5) toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, 

părinţilor/reprezentantului legal.  

 

Art.42. Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 20 

absentenejustificate, pe semestru, din totalul orelor de studiu sau la 10 % absente 

nejustificate dinnumărul de ore pe semestru la o disciplină, va fi scăzută notă la purtare 

cu câte un punct.  

 

Art.43. (1) Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii de învăţământ plătesc 

toate lucrările necesare reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea 

bunurilor deteriorate.  

(2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine 

colectivă, revenind întregii clase.  

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

vinovaţiînlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, 

anului de studiu şi tipului de manual deteriorat.  

 

Secţiunea a 7-a 

Transferul elevilor 
 

Art.44. Elevii au dreptul să se transfere la o altă unitate de învăţământ în 

conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului intern al 

unităţii de învăţământ de laşi la care se face transferul. Aprobările pentru transfer se 

dau de către consiliile de administraţie ale celor două unităţi de învăţământ.  

Elevii pot fi transferaţi de la Şcoala Gimnazială nr.1 Brăneşti la o altă unitate de 

învăţământ, în baza unor documente din care să reiasă domiciliul stabil al părinţilor.  

 

Secțiunea a 8-a 

Siguranța elevilor 
 

Art.45. Elevii vor purta uniformă cu însemnele distinctive ale şcolii.  

 

Art.46. Elevii nu au voie să părăsească incinta şcolii în timpul orelor de curs şi 

alpauzelor sau să între în contact cu persoane din afară şcolii.  

 

Art.47. Elevii vor intră în unitate numai pe căile de acces special destinate 

elevilor.  
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CAPITOLUL V 

 

PĂRINŢII 
 

Secţiunea 1 

Dispoziţii generale 
 

Art.48.  (1) Părinţii /tutorii legali au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea 

de învăţământ, în vederea realizării obiectivelor educaţionale. 

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

învăţătorul/dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor. 

(3) Părintele, tutorele legal instituit sau susţinătorul legal sunt obligaţi, conform 

legii, să asigure frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu. 

 

Secţiunea a 2-a 

Comitetul de părinţi al clasei 
 

Art.49. (1) Comitetul de părinţi al clasei se alege în fiecare an în adunarea 

generală a părinţilor elevilor clasei, convocată de învăţător/ diriginte, care prezidează 

şedinţa. 

(2) Comitetul de părinţi al clasei se compune din trei persoane: un preşedinte şi 

doi membri; 

(3) Dirigintele/învăţătorul clasei convoacă adunarea generală a părinţilor la 

începutul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar. De asemenea, dirigintele/ 

învăţătorul sau preşedintele comitetului de părinţi al clasei pot convoca adunarea 

generală a părinţilor ori de câte ori este necesar. 

(4) Comitetul de părinţi al clasei reprezintă interesele părinţilor elevilor clasei în 

adunarea generală a părinţilor la nivelul şcolii, în consiliul reprezentativ al părinţilor, 

în consiliul profesoral şi în consiliul clasei. 

 

Art.50. Comitetul de părinţi al clasei are următoarele atribuţii: 

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

obligatoriu a tuturor copiilor de vârstă şcolară şi de îmbunătăţire a frecvenţei acestora; 

b) sprijină unitatea de învăţământ şi dirigintele în activitatea de consiliere şi de 

orientare socio-profesională sau de integrare socială a absolvenţilor; 

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

extraşcolare; 

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

clasei; 

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

materiale, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale 

din clasă şi din şcoală. 
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f) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi dirigintele/învăţătorul în 

întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de 

învăţământ. 

 

Art.51. (1) Comitetul de părinţi al clasei ţine legătura cu unitatea de învăţământ, 

prin dirigintele/ învăţătorul clasei. 

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

consideră necesar, o sumă minimă prin care părinţii elevilor clasei să contribuie la 

întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei sau a unităţii de 

învăţământ. 

 (3) Este interzisă implicarea elevilor în strângerea fondurilor. 

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

 (5) 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. 

 

Secţiunea a 3-a 

Consiliul reprezentativ al părinţilor / Asociaţia de părinţi 
 

Art.52.  La nivelul unităţii de învăţământ funcţionează Consiliul reprezentativ al 

părinţilor.  

 

Art.53. (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este 

compus din preşedinţii comitetelor de părinţi ale fiecărei clase. 

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor prevăzut la alin. (1) îşi desemnează 

reprezentanţii săi în organismele de conducere ale şcolii.  

 

Art.54. (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor poate decide constituirea sa în 

asociaţie cu personalitate juridică, conform reglementărilor în vigoare.  

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor/ Asociaţia părinţilor se organizează şi 

funcţionează în conformitate cu propriul regulament de ordine interioară / statutul  

asociaţiei.  

 

Art.55. Consiliul reprezentativ al părinţilor /Asociaţia de părinţi are următoarele 

atribuţii:  

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

profesională sau de integrare socială a absolvenţilor; 

b) măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrarea 

în muncă a absolvenţilor; 

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

curriculumul la decizia şcolii; 

d) identifică surse de finanţare extrabugetară şi propune Consiliului de 

administraţie al unităţii, la nivelul căreia se constituie, modul de folosire a acestora; 

e) sprijină parteneriatele educaţionale dintre unităţile de învăţământ şi instituţiile 

cu rol educativ în plan local; 
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f) susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de 

combatere a abandonului şcolar; 

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

specifice minorităţilor în plan local, de dezvoltare a multiculturalităţii şi a dialogului 

cultural; 

h) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor 

anuale; 

i) susţine conducerea unităţii şcolare în  organizarea şi în desfăşurarea 

consultaţiilor cu părinţii, pe teme educaţionale; 

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

tutelară sau cu organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea 

soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de ocrotire; 

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

materiale; 

l) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a activităţii elevilor, 

în internate şi în cantine. 

 

Art.56. (1) Comitetele de părinţi ale claselor/ Consiliul reprezentativ al părinţilor/ 

Asociaţia de părinţi pot atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuţii, 

donaţii, sponsorizări etc., venite din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi 

străinătate, care vor fi utilizate pentru: 

 a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei 

materiale şi sportive; 

b) acordarea de premii şi de burse elevilor; 

c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare; 

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

situaţie materială precară; 

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

aprobate de adunarea generală a părinţilor. 

(2) Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri. 

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

organizaţiilor părinţilor, din proprie iniţiativă, sau în urma consultării consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ. 

 

Art.57. (1) Colectarea şi administrarea sumelor destinate întreţinerii, dezvoltării 

şi modernizării bazei materiale a unităţii de învăţământ, reprezentând o cotă-parte din 

contribuţia prevăzută la art. 48  se face numai de către consiliul reprezentativ al 

părinţilor.  

(2) Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri 

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

prin decizia acestuia, din propria iniţiativă sau în urma consultării consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ.. 

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

suma de bani care poate să se afle permanent la dispoziţia consiliului reprezentativ al 

părinţilor şi care să fie folosită pentru situaţii urgente, la solicitarea consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ. 
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CAPITOLUL  VI 

 

EVALUAREA 
 

 

Secţiunea 1 

Evaluarea rezultatelor elevilor 

 
Art.58. Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează în mod ritmic, pe 

parcursul semestrelor sau în vacanţele şcolare, conform prevederilor Ministerului 

Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. 

 

Secţiunea a 2-a 

Încheierea situaţiei şcolare  
 

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

constituită dacă este calculată din numărul de note prevăzut de prezentul regulament. 

 (2) La disciplinele de studiu, la care nu se susţine teză, media semestrială se 

obţine prin rotunjirea mediei de la evaluarea periodică la cel mai apropiat număr 

întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului. 

(3) La disciplinele de studiu, la care se susţine teză, media semestrială se 

calculează astfel: ,,media semestrială=(3M+T)/4”, unde ,,M” reprezintă media la 

evaluarea periodică, iar ,,T” reprezintă nota obţinută la teză. Nota astfel obţinută se 

rotunjeşte la cel mai apropiat număr întreg; la o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se 

face în favoarea elevului.  

(4) Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două 

medii semestriale, calculată cu două zecimale exacte. Aceasta nu se rotunjeşte. La 

disciplina de învăţământ educaţie fizică şi sport, media anuală/calificativul se poate 

încheia şi cu media/calificativul de pe un singur semestru, dacă elevul a fost scutit 

medical pe celălalt semestru.   

(5) La clasele I - IV se stabilesc calificative semestriale şi anuale la fiecare 

disciplină de studiu. 

 

Art.60. Mediile/calificativele semestriale şi anuale la fiecare disciplină de studiu 

se consemnează în catalog de către cadrul didactic care a predat disciplina respectivă, 

iar mediile/calificativele la purtare de către diriginţi/învăţători. 

 

Art.61. (1) Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la 

fiecare disciplină de studiu cel puţin media anuală 5,00/calificativul suficient, iar la 

purtare media anuală 6,00/calificativul suficient. 

 

Art.62. Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin medii anuale sub 

5,00/calificativul „insuficient” la cel mult două discipline de studiu, precum şi elevii 
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amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei şcolare la cel mult două 

discipline de studiu. 

 

Art.63. Sunt declaraţi repetenţi: 

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

mult de două discipline de învăţământ; 

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

”insuficient”; 

c) elevii corigenţi care nu se prezintă la examen sau care nu promovează 

examenul la cel puţin o disciplină; 

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

cel puţin o disciplină. 

 

 

 

 

CAPITOLUL VII 

 

PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI 

NEDIDACTIC 
 

 

Art.64. (1) În unitatea de invatamant  funcţionează personal didactic de predare şi 

de instruire practică, personal didactic auxiliar şi nedidactic cu calităţi morale, apt din 

punct de vedere medical, capabil să relaţioneze corespunzător cu elevii, părinţii şi 

colegii.  

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

continuă, în conformitate cu specificul activităţii şi cu reglementările în vigoare, pentru 

fiecare categorie.  

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

concordanţă cu valorile educaţionale pe care  le transmite elevilor, o vestimentaţie 

decentă şi un comportament responsabil.  

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

publice de asistenţă socială/educaţională specializată, Direcţia de protecţie a copilului, 

în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a 

elevului/copilului. 

(5) Personalul din învăţământ trebuie să dovedească respect şi consideraţie în 

relaţiile cu elevii, părinţii/reprezentanţii legali ai acestora. 

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

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

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

precum şi agresarea verbală sau fizică a elevilor şi/sau a colegilor. 

(8) Cadrele didactice fumatoare nu vor fuma în incinta sau curtea școlii. 
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(9) Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic are obligatia sa-si 

indeplineasca sarcinile de serviciu prevazute in fisa postului. 

(10) Cadrele didactice si didactic – auxiliar au obligatia sa raspunda prompt  si sa 

duca la indeplinire sarcinile si deciziile emise  de conducerea unitatii si ISJ ILFOV 

(11) Neîndeplinirea obligatiilor de serviciu  duce la sanctiunile prevazute de legile 

specifice in vigoare. 

(12) Personalul didactic va fi  instruit periodic  privind normele PSI si de 

protectie a muncii. 

 

Art.65. (1) Compartimentul de secretariat este subordonat directorului unităţii de 

învăţământ. 

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

învăţământ şi pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de 

director. 

(3) Secretariatul funcționează între orele 08.00-16.00, în toate zilele lucratoare. 

(4) Secretarul completează fişele matricole, cataloagele de corigenţă şi se ocupă 

de arhivarea tuturor documentelor şcolare. 

(5) În perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se păstrează in arhiva. 

(6) Procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se fac în conformitate cu 

reglementările stabilite prin ordinul Ministrului Educaţiei Cercetării Științifice. 

(7) Procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii se fac în 

conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de 

studii şi al documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar”, aprobat 

prin ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării. 

  

Art.66. (1) Serviciul de contabilitate este subordonat directorului unităţii de 

învăţământ. 

(2)  Serviciul de contabilitate al unităţii de învăţământ şi cel al centrului de 

execuţie bugetară, acolo unde este cazul, subordonat directorului-ordonator terţiar de 

credite, asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar-

contabile a unităţii de  învăţământ, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 

(3) Contabilitatea îndeplineşte orice sarcini financiar-contabile încredinţate de 

director sau stipulate expres în acte normative. 

 

Art.67. (1) Serviciul de administraţie este subordonat directorului unităţii de 

învăţământ. 

 (2) Administratorul  financiar de patrimoniu îşi desfăşoară activitatea sub 

conducerea directorului, răspunde de gestionarea şi de întreţinerea bazei materiale a 

unităţii de învăţământ, coordonează activitatea personalului administrativ de întreţinere 

şi curăţenie (mecanici, paznici, portari, magazineri, muncitori, gestionari, personalul 

de cantină, internat şi de aprovizionare). 

(3) Programul personalului de îngrijire se stabileşte de către administrator, 

potrivit nevoilor unităţii de învăţământ şi se aprobă de director. 

(4) Administratorul stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În 

funcţie de nevoile unităţii de învăţământ, directorul poate schimba aceste sectoare. 
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(5) Administratorul nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât 

în cele necesare unităţii de învăţământ. 

 

Art.68. (1) Bibliotecarul este subordonat directorului unităţii de învăţământ. 

(2) Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, asigură funcţionarea acesteia 

şi este interesat de completarea raţională a fondului de publicaţii. 

(3) Activităţile de bază ale bibliotecarului sunt: 

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

dispoziţia acestora instrumente de informare, respectiv fişiere, cataloage, liste 

bibliografice etc., care să le înlesnească o orientare rapidă în colecţiile bibliotecii;  

 b) sprijină informarea şi documentarea rapidă a personalului didactic; 

 c) participă la toate cursurile specifice de formare continuă.   

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

lansare de carte, întâlniri literare, simpozioane, vitrine şi expoziţii de cărţi, standuri de 

noutăţi sau de colecţii de cărţi, prezentări de manuale opţionale, etc. 

 

 

 

 

CAPITOLUL VIII 

 

SIGURANȚA ÎN ȘCOALĂ 
 

 

Art.69. Accesul pesoanelor şi al autovehiculelor în incinta unităţii şcolare se face 

numai prin locurile special destinate acestui scop pentru a permite supravegherea lor 

laintrarea şi ieşirea în/din spaţiul şcolii. Este permis numai accesul autovehiculelor 

care aparţin personalului unităţii de învăţământ, salvării, pompierilor, poliţiei, 

jandarmeriei, salubrizării, a acelora care aprovizionează unitatea cu materialele 

contractate şi a acelora care asigura intervenţia operativă pentru remedierea unor 

defecţiuni ale reţeleielectrice, de gaz, de apă, de telefonie.  

 

Art.70. Accesul părinţilor este permis numai în timpul pauzei, la începutul sau 

sfârşitul programului în baza verificării acestora şi consemnarea în registrul elevului de 

serviciu în care se menţionează numele şi prenumele, seria şi numărul B.I./C.I., dată şi 

ora vizitei, scopul/persoană căutată.  

 

Art.71. Accesul altor persoane este stabilit numai după obţinerea aprobării 

conducerii unităţii de învăţământ.  

 

Art.72. În situaţia organizării şedinţelor cu părinţii sau a altor întruniri cu caracter 

educativ, cultural, sportiv, etc. prevăzute a se desfăşura în incinta şcolii, organizatorul 

va solicită directorului şcolii avizul, prezentând un referat care să conţină felul 

activităţii, locul organizării, ora de începere, durata. Organizatorul îşi asumă 

responsabilitatea respectării regulilor de disciplină, de ordine şi de siguranţă în şcoală.  
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Art.73. După terminarea orelor de curs şi în timpul nopţii clădirile şcolii vor fi 

încuiate de către personalul administrativ după ce s-a verificat dacă au fost respectate 

măsurilede P.S.I. şi de siguranţă a imobilelor.  

 

 

 

 

CAPITOLUL  IX 

 

SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 
 

 

Art.74. Personalului didactic , didactic auxiliar şi nedidactic îi va fi prezentată şi 

va respectă Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi a normelor 

PSI.  

 

Art.75. Periodic vor avea loc instruiri. 

 

Art.76. Elevii vor fi instruiţi în privinţa normelor de protecţia şi securitatea 

muncii.Vor cunoaşte şi vor aplică normele PSI şi în caz de dezastre naturale ( 

cutremure, incendii, inundaţii).  

 

 

 

 

CAPITOLUL  X 

 

OBLIGAȚIILE  PROFESORULUI DE SERVICIU 
 

 

Art.77.  Atribuțiile  profesorului  de serviciu: 

a) este obligat să fie prezent în unitate cu 15, minute înainte de începerea 

programului; 

b) preia şi transmite de la secretariat toate informaţiile primite prin notă telefonică 

sau fax de la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Ilfov; 

c) distribuie elevilor laptele şi cornul şi notează elevii absenţi de la fiecare clasa; 

d) consemnează în procesul verbal absenţa cadrelor didactice motivate sau 

nemotivate din ziua respectivă , precum şi evenimentele deosebite; 

e) asigura un climat favorabil desfăşurării activităţii instructiv-educaţie 

verificând:  

• curăţenia în clase şi grupuri sanitare;  

• documentele şcolare;  
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• disciplină elevilor;  

f) La sfârşitul fiecărui schimb profesorul de serviciu se va asigura de siguranţă 

documentelor şcolare (cataloage, condica).  

 

 

 

 

CAPITOLUL XII 

 

TRANSPORTUL ELEVILOR 
 

 

Art.78. Transportul elevilor cu  microbuzul  școlar se desfășoară după  programul  

stabilit de conducerea școlii atât  pentru activitățile școlare, cât și pentru activitățile 

extrașcolare.  

 

 

 

DISPOZIŢII  FINALE 

 
 

Art.79. Prezentul regulament şi modificările aduse acestuia intră în vigoare la 

dată aprobării de către Consiliul de Administraţie.  

 

Art.80. Profesorii diriginţi vor prezenţa elevilor şi părinţilor prezentul regulament 

de organizare internă a Şcolii Gimnaziale Nr.1, Brăneşti.  

 

Art.81. Respectarea regulamentului intern este obligatorie pentru întregul 

personal, pentru toţi elevii şcolii şi părinţii acestora, precum şi pentru alte categorii de 

persoane care, direct sau indirect, intră sub incidenţa normelor pe care acesta le 

conţine.  

 

Art.82. Prezentul regulament se completează cu prevederi legale ce pot să apară 

în timpul anului şcolar 

 

                                                           

 

Director,  
Prof. Nicoleta Tone 

 

 


