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CAPITOLUL I.  Dispoziţii generale 

Art.1.  

Regulamentul intern din unitatea Școala Gimnazială Nr.1 Comuna Bicaz - 

Chei cuprinde prevederi specifice condițiilor concrete de desfășurare a activității din unitate în 

conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, din 

31.08.2020, aprobat prin Ordinul nr. 5447/2020, Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu Statutul elevului din 

10.08.2016, aprobat prin Ordinul nr. 4742/2016, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 645 

din 23 august 2016. 

Art. 2.  

(1) Regulamentul intern se întocmeşte de către angajator, cu consultarea sindicatului sau 

a rezentanţilor salariaţilor, după caz şi cuprinde cel puţin urmatoarele categorii de dispoziţii (în 

conformitate cu art. 241-242 din Codul muncii): 

(2) Respectarea regulamentului intern al unității este obligatorie pentru întregul personal, 

pentru toți elevii școlii și părinții acestora, precum și pentru alte categorii de persoane care, direct 

sau indirect, intră sub incidența normelor pe care acesta le conține. 

Art. 3.  

Regulamentul de ordine interioară este prezentat/dezbătut în Consiliul Profesoral și supus 

spre aprobare Consiliului de Administrație. 

Art. 4.  
(1) După aprobare, Regulamentul intern al unității de învățământ se înregistrează la 

secretariatul unității de învățământ. 

(2) Pentru aducerea la cunoștința personalului unității de învățământ, a părinților și a 

elevilor, regulamentul intern se afișează la avizierul unității de învățământ preuniversitar. 

Profesorii diriginți vor prezenta elevilor și părinților, în ședințe cu elevii și părinții, regulamentul 

intern al unității de învățământ . Personalul unității de învățământ, părinții și elevii își vor asuma 

prin semnătură faptul că au fost informați referitor la prevederile regulamentului intern.  

(3) Regulamentul intern al unității de învățământ produce efectele faţă de salariaţi din 

momentul încunoştinţării acestora (art. 243 Codul muncii). 

(4) Organizarea și funcționarea unității de învățământ se realizează în baza principiului 

echității, conform căruia accesul la învățare se realizează fără discriminare și a principiului 

incluziunii sociale, asigurând egalitatea de șanse pentru toți beneficiarii. 

(5) Unitatea de învățământ va asigura respectarea principiului garantării identității 

culturale a tuturor cetățenilor români și a dialogului intercultural. 

(6) Orice modificare ce intervine în conţinutul regulamentului intern este supusă 

procedurilor de informare prevăzute la art.3. 
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CAPITOLUL II. Incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea  

contractului individual de munca 
 

          Art. 5. Angajarea personalului Angajatorului se face in conformitate cu dispozitiile Legii 

nr. 53/2003 Codul muncii si ale actelor normative in vigoare. 

          Art. 6. (1) In baza consimtamantului partilor, se vor incheia, in forma scrisa, contracte 

individuale de munca, care vor contine clauze privind: 

a) identitatea partilor; 

b) locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa 

munceasca in diverse locuri; 

c) sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului; 

d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte 

normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului; 

e) criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul 

angajatorului; 

f) riscurile specifice postului; 

g) data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele; 

h) in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca 

temporara, durata acestora; 

i) durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul; 

j) conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia; 

k) salariul pe baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si 

periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul; 

l) durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si ore/saptamana; 

m) indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale 

salariatului; 

n) durata perioadei de proba; 

o) clauze speciale (clauze cu privire la formarea profesionala, clauza de neconcurenta, 

clauza de mobilitate; clauza de confidentialitate). 

(2) Anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia 

de a informa persoana care solicita angajarea ori, dupa caz, salariatul cu privire la clauzele 

generale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice. 

(3) Orice modificare a uneia dintre clauzele generale in timpul executarii contractului individual 

de munca impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 20 de zile lucratoare 

de la data aparitiei modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este 

prevazuta in mod expres de lege. 

Art. 7. (1) Contractul individual de munca se poate modifica in conditiile prevazute de 

art. 41-48 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, prin delegare, detasare sau modificarea 

temporara a locului si felului muncii, fara consimtamantul salariatului; 

(2) Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele 

elemente: 

a) durata contractului; 

b)  locul muncii; 

c) felul muncii; 

d) conditiile de munca; 

e) salariul; 

f) timpul de munca si timpul de odihna. 

http://legislatiamuncii.manager.ro/a/19079/clauza-de-neconcurenta-in-2015-tot-ce-trebuie-sa-stie-un-specialist-in-legislatia-muncii.html
http://legislatiamuncii.manager.ro/a/19157/ce-trebuie-sa-stie-orice-angajat-inca-de-la-primul-sau-loc-de-munca.html
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(3) Modificarea contractului individual de munca se realizeaza numai prin acordul partilor, 

modificarea unilaterala fiind posibila numai in cazurile si in conditiile prevazute de lege. 

Art. 8. (1) Suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept, prin 

acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti, in conditiile prevazute de art. 49-54 

din Legea nr. 53/2003 Codul muncii. 

(2) Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de 

catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator. 

(3) Pe durata suspendarii pot continua sa existe alte drepturi si obligatii ale partilor decat cele 

prevazute la alin. (2), daca prin legi speciale, prin contractul colectiv de munca aplicabil, prin 

contracte individuale de munca sau regulamente interne nu se prevede altfel. 

(4) In cazul suspendarii contractului individual de munca din cauza unei fapte imputabile 

salariatului, pe durata suspendarii acesta nu va beneficia de nici un drept care rezulta din calitatea 

sa de salariat. 

(5) De fiecare data cand in timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauza de 

incetare de drept a contractului individual de munca, cauza de incetare de drept prevaleaza. 

Art. 9. (1) Contractul individual de munca poate inceta de drept, ca urmare a acordului 

partilor, la data convenita de acestea si ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, in 

cazurile si in conditiile limitativ prevazute de lege. 

(2) Beneficiaza de dreptul la un preaviz de 20 de zile lucratoare persoanele concediate pentru 

urmatoarele motive: 

a) in cazul in care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, se constata 

inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa isi indeplineasca 

atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat; 

b) in cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este 

incadrat; 

c) pentru motive care nu tin de persoana salariatului, determinate de desfiintarea locului de 

munca ocupat de salariat ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau 

a reorganizarii activitatii; 

d) pentru motive care nu tin de persoana salariatului, in cadrul concedierii individuale sau 

colective. 

(3) Concedierea se stabileste prin dispozitia scrisa a conducerii Angajatorului, cu respectarea 

conditiilor de forma si de procedura prevazute de lege. 

(4) Decizia de concediere se comunica salariatului in scris si isi produce efectele de la data 

comunicarii. 

Art. 10. (1) In cazul incetarii contractului individual de munca ca urmare a vointei 

unilaterale a salariatului, termenul de preaviz este de 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu 

functii de executie si de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere. 

(2) Pe durata preavizului, contractul individual de munca continua sa isi produca toate efectele. 

(3) In situatia in care in perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat, 

termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator. 

(4) In cazul demisiei, contractul individual de munca inceteaza la data expirarii termenului de 

preaviz sau la data renuntarii totale ori partiale de catre angajator la termenul respectiv. 

(5) Salariatul poate demisiona fara preaviz daca angajatorul nu isi indeplineste obligatiile 

asumate prin contractul individual de munca. 

 

http://legislatiamuncii.manager.ro/a/18319/tot-ce-trebuie-sa-stii-despre-concediere-concedieri-ilegale-preaviz-concedieri-colective-concedieri-ce-tin-sau-nu-de-persoana-salariatului.html
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CAPITOLUL III.  Protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul  

Scolii Gimnaziale Nr. 1 Bicaz Chei 

Art. 11. La nivelul Scolii Gimnaziale Nr. 1 Bicaz Chei este organizată şi funcţionează 

Comisia de sănătate şi securitate în muncă şi situaţii de urgenţă 

Art. 12. Conform art. 67 din H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu 

modificările și completările ulterioare, comisia are următoarele atribuţii : 

a) analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de 

prevenire şi protecţie; 

b) urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor 

necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii 

condiţiilor de muncă; 

c) analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare 

consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi face propuneri în situaţia constatării 

anumitor deficienţe; 

d) analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a 

echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală; 

e) analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului extern de prevenire şi 

protecţie, precum şi menţinerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia; 

f) propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor  

sensibile la riscuri specifice; 

g) analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi 

îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern; 

h) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea 

şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari; 

i) analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a 

îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune 

introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie; 

j) analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi 

evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma 

cercetării; 

k) efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi 

face un raport scris privind constatările făcute; 

l) dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către 

conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, 

la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile 

pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor. 

Art. 13. Protectia muncii in Scoala Gimnaziala Nr. 1 Bicaz Chei este asigurata de firma 

specializata S.C. LIDO COMPANY. 

Art. 14. Ȋn cazul producerii unor situații de urgență la nivelul Scolii Gimnaziale Nr. 1 

Bicaz Chei, se va parcurge următoarea procedură: 

(1) se va auzi soneria neîntrerupt între 30 și 60 de secunde. Semnalul de alarmă va fi declanșat de 

către persoana de pază. 

(2) în caz că situația de urgență se produce în timpul cursurilor, profesorul de la clasă va 

coordona deplasarea în siguranță spre locurile de adunare. Elevii vor fi conduși, pe cât posibil, 
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încolonați într-un singur șir iar aceștia vor păstra liniștea pentru a putea auzi indicațiile primite și 

pentru a nu crea o stare de panică. Profesorul va cere elevilor să închidă geamurile și, dacă se 

poate, va aminti elevilor că ultima persoană care iese din clasă trebuie să stingă becurile și să 

închidă ușa. Ca regulă generală, se va utiliza ieșirea cea mai apropiată/ liberă. Elevii păstrează 

formația clasei și au asupra lor doar strictul necesar (telefon, documente personale). 

(3) dacă situația de urgență apare în timpul unei pauze, elevii părăsesc incinta clădirii în mod 

civilizat. Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și nedidactic vor veni în sprijinul bunei 

desfășurări a acestei proceduri. Pe cât posibil, elevii aceleiași clase vor sta grupați astfel încât 

profesorul care urma să aibă oră la clasa respectivă să poate face prezența. 

(4) Persoanele mai vulnerabile (de ex. persoane cu probleme locomotorii, elevi mai mici etc.) vor 

beneficia de o atenție deosebită din partea profesorilor, colegilor de clasă respectiv colegilor mai 

mari. 

(5) în cazul în care zona în discuție nu prezintă niciun pericol, punctele de întâlnire sunt 

următoarele: terenul de sport va fi utilizat in cazul in care vremea permite și sala de sport in cazul 

vremii nefavorabile. În aceste locuri, profesorii au obligația să facă prezența. 

(6) în caz de cutremur, elevii aflați în interiorul școlii trebuie să se adăpostească fie sub bănci fie 

în zona structurilor de rezistență (tocul ușii, grinzi, stâlpi). Se va evita utilizarea scărilor. Elevii 

nu trebuie să rămână în preajma ferestrelor sau a obiectelor grele amplasate pe pereți. Clădirea se 

părăsește doar după încetarea cutremurului când se va auzi semnalul de alarmă al școlii. De data 

aceasta, elevii își vor lua ghiozdanele pe care le vor ține deasupra capului pentru a se proteja. 

Elevii surprinși de cutremur în afara școlii nu trebuie să intre în școală, ei fiind atenți să nu fie 

surprinși de eventuale obiecte căzute de la înălțime. În acest sens, ei vor rămâne grupați și 

depărtați de clădiri. 

Art. 15. Salariaţii au obligaţia de a participa la instruiri, exerciţi şi aplicaţii tactice de 

prevenire şi stingere a incendiilor organizate potrivit dispoziţiilor legale. Planurile de evacuare şi 

cele de intervenţie vor fi reactualizate şi reafişate, conform reglementărilor specifice. 

Art. 16. Elevii şi personalul Scolii Gimnaziale nr. 1 Bicaz Chei sunt obligaţi să 

cunoască şi să respecte regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, să cunoască 

semnalul de incendiu şi modul de evacuare în condiţii de ordine în caz de incendiu sau calamităţi 

naturale. 

Art. 17. (1) Se interzice complet fumatul în unitatea de învăţământ, conform Legii nr. 

15/2016. 

(2) Angajatorul va afişa indicatoare cu mesajul "Fumatul interzis", cu simbolul internaţional 

specific şi cu numărul de telefon al celei mai apropiate unităţi de poliţie locală. 

(3)  Un elev surprins fumând în incinta Scolii Gimnaziale nr. 1 Bicaz Chei  poate fi sancţionat 

de către: 

      (a) profesorul diriginte, care, încă de la prima abatere, îi va anunţa pe părinţi/susţinători legali 

(atrăgându-le atenţia că pot fi amendaţi contravenţional) şi pe psihologul şcolii pentru a-l lua în 

evidenţă şi pentru a-l implica în activităţi obligatorii de prevenţie. Sancţiunile sunt cele prevazute 

de Statutul elevului şi vor fi aplicate în conformitate cu procedura prevăzută în ROFUIP si RI. 

      (b) reprezentant al Poliției Locale sau MAI atunci când acesta constată, în cadrul unei acțiuni 

de control, că elevul fumează într-o zonă în care fumatul este interzis. Ȋn cazul minorilor, 

părinţii/tutorii legali răspund pentru faptele acestora (ORDONANŢA nr. 2 din 12 iulie 2001 

privind regimul juridic al contravenţiilor). 
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CAPITOLUL IV.  Respectarea principiului nediscriminarii şi al înlăturării oricărei  

forme de încălcare a demnităţii 

Art. 18. (1) In cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament 

fata de toti salariatii. 

(2) Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazata pe criterii de sex, orientare 

sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune 

politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori 

activitate sindicala, este interzisa. 

(3) Constituie discriminare directa actele si faptele de excludere, deosebire, restrictie sau 

preferinta, intemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevazute la alin. (2), care au ca scop 

sau ca efect neacordarea, restrangerea ori inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii 

drepturilor prevazute in legislatia muncii. 

(4) Constituie discriminare indirecta actele si faptele intemeiate in mod aparent pe alte criterii 

decat cele prevazute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminari directe. 

Art. 19. Conform Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între 

femei şi bărbaţi, precum şi prevederilor art. 117 din contractul colectiv de munca aplicabil nr. 

1483/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 5 din 26/11/2014, salariații din învățământ 

beneficiază de egalitate de șanse, înțeleasă ca acces nediscriminatoriu la: 

a) alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi; 

b) angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei 

profesionale; 

c) venituri egale pentru munca de valoare egală; 

d) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, 

specializare şi recalificare profesională; 

e) promovare la orice nivel ierarhic şi profesional; 

f) condiţii de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, conform 

prevederilor legislaţiei în vigoare; 

g) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la securitate socială; 

h) organizații sindicale și profesionale, precum şi la beneficiile acordate de acestea. 

Art. 20. (1) Ȋn Scoala Gimnaziala Nr. 1 Bicaz Chei sunt interzise discriminările bazate 

pe criteriul de sex, precum şi încalcarea demnitatăţii personale prin crearea de medii degradante, 

de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acţiuni de discriminare, astfel cum 

sunt definite la art. 4 lit. a)-e) şi la art. 11 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de 

tratament între femei și bărbați, republicată; 

(2) Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care 

dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la: 

anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea 

posturilor vacante; încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de 

muncă ori de serviciu; stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului; stabilirea 

remuneraţiei; beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la securitate socială; 

informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi 

recalificare profesională; evaluarea performanţelor profesionale individuale; promovarea 

profesională; aplicarea măsurilor disciplinare; dreptul de aderare la sindicat şi accesul la 

facilităţile acordate de acesta; orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în 

vigoare. 
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Art. 21. Nerespectarea prevederilor art. 19  se sancţionează conform prevederilor art. 280 

din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi ale Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, pe baza procedurii disciplinare din prezentul regulament. 

Art. 22. Pentru prevenirea şi eliminarea oricăror comportamente, definite drept 

discriminare bazată pe criteriul de sex, angajatorul are următoarele obligaţii: 

a) să asigure egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul 

relaţiilor de muncă de orice fel; 

b) să îi informeze permanent pe angajaţi, inclusiv prin afişare în locuri vizibile, asupra 

drepturilor pe care aceştia le au în ceea ce priveşte respectarea egalităţii de şanse şi de tratament 

între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă; 

c) să informeze, imediat după ce a fost sesizat, autorităţile publice abilitate cu aplicarea şi 

controlul respectării legislaţiei privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi. 

Art. 23. Salariații au dreptul ca, în cazul în care se consideră discriminaţi pe baza 

criteriului de sex, să formuleze sesizări/reclamaţii către angajator sau împotriva lui, dacă acesta 

este direct implicat, şi să solicite sprijinul organizaţiei sindicale ai cărei membri sunt pentru 

rezolvarea situaţiei la locul de muncă. 

 

CAPITOLUL V.  Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor 

 

Art. 24. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii: 

a) sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc 

desfasurarea relatiilor de munca; 

b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea 

normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca; 

c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca 

aplicabil si din contractele individuale de munca; 

d) sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii; 

e) sa se consulte cu reprezentantii sindicatului  in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze 

substantial drepturile si interesele acestora; 

f) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa 

vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii; 

g) sa infiinteze Registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile 

prevazute de lege; 

h) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului; 

i) a asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor. 

j) să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior 

începerii activităţii;  

k) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea 

normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă, potrivit specificului activităţii. 

Art. 25. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi: 

a) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii; 

b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii; 

c) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor; 

d) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu; 
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e) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, 

potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern; 

f) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a 

realizarii acestora. 

Art. 26. Personalul din învăţământul preuniversitar are drepturi şi obligaţii care decurg 

din legislaţia în vigoare, din Legea 1/2011 (art.266-279), din ROFUIP, alte ordine si legi in 

vigoare, din prevederile contractului individual şi colectiv de muncă aplicabil. 

Art. 27. (1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:  

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;  

b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;  

c) dreptul la concediu de odihnă anual;  

d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;  

e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;  

f) dreptul la acces la formare profesională; 

g) dreptul la demnitate in munca; 

h) dreptul la informare si consultare; 

i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de 

munca; 

j) dreptul de a participa la actiuni colective; 

k) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat; 

l) alte drepturi prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile. 

(2) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:  

a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin 

conform fişei postului;  

b)  obligaţia de a respecta disciplina muncii;  

c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;  

d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;  

e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu. 

Art. 28. Personalul didactic are dreptul la iniţiativă profesională, la securitate, de 

participare la viaţa socială, conform art.271-273 Legea 1/2011. 

Art. 29. (1) Cadrele didactice beneficiază de concediu anual cu plată, în perioada 

vacanţelor şcolare, cu o durată de 62 de zile lucrătoare, precum şi de 6 luni concediu cu plată 

redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învăţământului; 

(2)  Personalul de conducere, didactic auxiliar şi nedidactic beneficiază de concediu de odihnă, 

conform legii şi contractului colectiv de muncă aplicabil. 

Art. 30. (1) Conform contractului colectiv de muncă aplicabil (art 30-31) salariaţii au 

dreptul la zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite. 

a) Casatoria salariatului – 5 zile lucratoare; 

b) Nasterea unui copil – 5 zile lucratoare + 10 zile lucratoare daca a urmat un curs de 

puericultura; 

c) Casatoria unui copil – 3 zile lucratoare; 

d) Decesul sotului/sotiei, copilului, parintilor, bunicilor, fratilor, surorilor salariatului sau a 

altor persoane aflate in intretinere – 5 zile lucratoare; 

e) Schimbarea locului de munca cu schimbarea domiciliului/resedintei – 5 zile lucratoare; 

f) Decesul socrilor – 3 zile lucratoare; 
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g) Schimbarea domiciliului – 3 zile lucratoare. 

(2) Pentru rezolvarea unor probleme personale deosebite/urgente, directorul Scolii Gimnaziale 

Nr. 1 Bicaz Chei poate aproba învoirea cadrelor didactice/didactice auxiliare/ nedidactice pe 

baza unei cereri scrise. În asemenea situaţii, cadrele didactice au obligaţia de a-şi asigura 

suplinirea tuturor activităţilor didactice cu cadre didactice de aceeaşi specializare sau alte 

specializări. 

(3) Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt:  
 1 si 2 ianuarie; 

 prima si a doua zi de Pasti (4, 5 

iunie); 

 1 iunie; 

 prima si a doua zi de Rusalii; 

 15 august Adormirea Maicii 

Domnului; 

 30 Noiembrie Sfantul Apostol 

Andrei cel Intai Chemat, Ocrotitorul 

Romaniei; 

 1 decembrie; 

 prima si a doua zi de Craciun; 

 2 zile pentru fiecare dintre cele doua sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele 

religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora, alte zile libere 

acordate legal de MEC. 

(3) Acordarea zilelor libere se face de catre angajator. 

(4) Cadrele didactice au dreptul şi la concediu fără plată, în anumite situaţii prevăzute de 

legislaţia în vigoare şi de contractul colectiv de muncă aplicabil. 

Art. 31. Personalul didactic are obligaţia: 

a) de a participa la activităţi de formare continuă, în condiţiile legii; 

a) de a cunoaşte şi respecta prevederile metodologiilor si programelor în vigoare; 

b) de a comunica cu familiile elevilor în mod periodic şi de câte ori este necesar; 

c) de a consemna în catalog, fiecare absenţă a elevilor de la orele de curs; 

d) de a contribui la creşterea prestigiulu iinstituţiei şi promovarea imaginii scolii; 

e) de a respecta orarul şcolii şi de a efectua serviciul pe şcoală; 

f) de a anunţa cu promptitudine direcţiunea Scolii Gimnaziale Nr. 1 Bicaz Chei în caz de 

neprezentare la ore pe motiv de îmbolnăvire sau din alte cauze; 

g) de a participa la şedinţele consiliului profesoral. 

h) obligatia de a realiza norma didactica si de a indeplini atributiile ce le revin conform fisei 

postului; 

i) obligatia de a respecta disciplina muncii; 

j) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv 

de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca; 

k)  obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate; 

l) obligatia de a respecta secretul de serviciu; 

m) alte obligatii prevazute de legile in vigoare sau de contractele colective de munca 

aplicabile. 

n) Toate cadrele didactice trebuie să fie prezente la şcoală conform orarului zilnic. 

o) Profesorul de serviciu pe şcoală este obligat să ducă la îndeplinire atribuțiile specifice. 

p) Cadrele didactice trebuie să respecte programul de lucru stabilit prin orarul şcolii, astfel 

încât intrarea şi ieșirea de la ore să se facă imediat după ce s-a sunat, utilizându-se 

integral şi eficient cele 45 – 50 minute ale lecției . 
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q) Cadrele didactice sunt obligate să nu absenteze nemotivat nici să părăsească orele de curs 

fără aprobarea conducerii şcolii şi să anunțe urgent conducerea şcolii în cazul apariției 

unor situații neprevăzute care impun absența de la şcoală. 

r) Cadrele didactice trebuie să aibă o ținută şi o comportare ireproșabila în relațiile cu 

colegii, întreg personalul şcolii, elevii şi părinții acestora. 

s) Le este interzis cadrelor didactice să aplice pedepse corporale elevilor ori să agreseze 

verbal sau fizic elevii sau alte persoane din şcoală. 

t) Cadrele didactice au datoria să consemneze zilnic în condica de prezentă tema lecțiilor 

conform planificării şi orarului. 

 

           Art. 32. (1) Fiecare salariat are datoria sa semnaleze imediat situatiile observate de 

incendiu, inundatie sau orice situatii in care se pot produce deteriorari sau distrugeri, inclusiv 

observarea unor colete sau obiecte uitate sau suspecte, precum si neregulile potential 

generatoare de astfel de situatii si sa actioneze, dupa caz, pentru rezolvarea acestora si pentru 

diminuarea efectelor lor negative.(2) Salariatii care pot actiona in astfel de situatii au 

obligatia de a o face in timpul cel mai scurt posibil. 

 

CAPITOLUL VI.  Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale 

salariaţilor 

 

Art. 33. Reglementarea modului de exercitare de către cetăţeni a dreptului de a adresa 

autorităţilor şi instituţiilor publice petiţii formulate în nume propriu, precum şi modul de 

soluţionare a acestora este realizată prin OG nr. 27/2002. 

Art. 34. Conducerea Scolii Gimnaziale nr. 1 Bicaz Chei este direct raspunzătoare de buna 

organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, evidenţiere şi rezolvare a petiţiilor ce le sunt 

adresate, precum şi de legalitatea soluţiilor şi comunicarea acestora în termenul legal. 

Art. 35. (1) Ȋn Scoala Gimnaziala nr. 1 Bicaz Chei, compartimentul secretariat este 

desemnat să primească, să înregistreze, să comunice conducerii petiţiile, să expedieze 

răspunsurile către petiţionari, să claseze şi să arhiveze petiţiile. 

(2) Compartimentul secretariat înaintează petiţiile înregistrate către consiliul de administraţie al 

Scolii Gimnaziale nr. 1 Bicaz Chei sau către compartimentele de specialitate, în funcţie de 

obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului şi anume 30 de zile de la 

data înregistrării petiţiei, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă. 

(3) Ȋn situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, 

conducerea Scolii Gimnaziale nr. 1 Bicaz Chei poate prelungi termenul prevăzut la art. 8 cu cel 

mult 15 zile (art.9. OG nr. 27/2002). 

 

CAPITOLUL VII.  Disciplina muncii în  Scoala Gimnaziala nr. 1 Bicaz Chei 

 

Art. 36. Normele de conduită specifice personalului din  Scoala Gimnaziala nr. 1 Bicaz 

Chei sunt cele prevăzute în Codul de etică, elaborat în baza art. 10 şi a art. 16 din OMECTS nr. 

5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional 

de etică din învăţământul preuniversitar. 
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CAPITOLUL VIII.  Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile 

 

Art. 37. Personalul din învăţământul preuniversitar răspunde disciplinar conform Legii 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Legii nr. 

53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 38. (1) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o 

acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele 

legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă 

aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici (art. 263 (2) din Codul 

muncii). 

(2) Abatere disciplinară este şi încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor ce le revin potrivit 

contractului individual de muncă, precum şi încălcarea normelor de comportare care dăunează 

interesului învăţământului şi prestigiului unităţii/instituţiei, conform legii (art. 280 din Legea 

educaţiei naţionale nr. 1 / 2011). 

(3) Alte acţiuni / inacţiuni care se includ în categoria abaterilor disciplinare: 

a) abateri disciplinare prevăzute expres în legi speciale; 

b) întârzierile sau absenţelede la program, consumul de băuturi alcoolice în timpul 

programului sau prezentarea la serviciu sub influenţa alcoolului, fumatul în locurile nepermise, 

nerespectarea regulilor privind sănătatea şi securitatea în muncă, nerespectarea sau 

neîndeplinirea sarcinilor de serviciu, refuzul de a aduce la îndeplinire recomandări formulate în 

lumina prevederilor legale în urma unor acţiuni de control, verificări, inspecţii, sau alte 

asemenea, insubordonarea etc. 

Art. 39. Conform art. 280 din Legea nr. 1/2011: 

(1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere din învăţământul 

preuniversitar răspund disciplinar pentru încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor ce le revin 

potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare 

care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii/instituţiei, conform legii. 

(2) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevăzut la alin. (1), în raport cu 

gravitatea abaterilor, sunt :  

a) observaţie scrisă;  

b)  avertisment;  

c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de 

îndrumare şi de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1 – 6 luni;  

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru 

ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei 

funcţii de conducere, de îndrumare şi de control;  

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

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.  

     (3) Orice persoană poate sesiza unitatea de învăţământ/instituţia de învăţământ cu privire la 

săvârşirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară. Sesizarea se face în scris şi se 

înregistrează la secretariatul Scolii Gimnaziale nr. 1 Bicaz Chei.  

    (4) Pentru cercetarea abaterilor prezumate săvârşite de personalul didactic de conducere al 

Scolii Gimnaziale nr. 1 Bicaz Chei sunt numite comisiide cercetare disciplinară de către consiliul 

de administraţie al Scolii Gimnaziale nr. 1 Bicaz Chei /inspectoratul şcolar. 
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     (6) Pentru personalul nedidactic, sancţiunile sunt cele prevăzute la art. 264 din Codul Muncii 

modificat prin Legea nr. 40 / 2011: 

a) avertismentul scris; 

b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 

zile lucrătoare; 

c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus 

retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 

d)  reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; 

e) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o 

perioada de 1-3 luni cu 5-10%; 

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

      (7) (a) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un 

alt regim sancţionator, va fi aplicat acesta. 

      (b) Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă 

salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor 

disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă.  

     (8) Personalul nedidactic: 

(a) este obligat să respecte programul zilnic stabilit de conducerea școlii împreună cu serviciul 

secretariat. 

(b) asigură igienizarea şi întreținerea şcolii la nivelul sectoarelor repartizate de directorul 

şcolii/administratorul de patrimoniu şi în conformitate cu fișa postului. 

(c) are atribuțiile, sarcinile, competențele şi responsabilitățile personalului nedidactic cuprinse în 

fișa postului. 

(d) are obligația să răspundă la toate solicitările venite din partea conducerii şcolii, considerate 

de interes major pentru instituție. 

(e) este obligat să aibă un comportament civilizat față de cadrele didactice, personalul didactic 

auxiliar, elevi, părinți şi față de orice persoană care intră în şcoală. 

(f) are interzisa prezentarea la serviciu în stare de ebrietate şi consumarea de alcool pe perioada 

programului de lucru. 

 

CAPITOLUL IX.  Procedura disciplinară 

 

Art. 40. Conform art. 280 din legea 1/2011: 

(1) În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele şi urmările acestora, împrejurările 

în care au fost săvârşite, existenţa sau inexistenţa vinovăţiei, precum şi orice alte date 

concludente. Audierea celui cercetat şi verificarea apărării acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui 

cercetat de a se prezenta la audiere, deşi a fost înştiinţat în scris cu minimum 48 de ore înainte, 

precum şi de a da declaraţii scrise se constată prin proces-verbal şi nu împiedică finalizarea 

cercetării. Cadrul didactic cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării şi să îşi producă 

probe în apărare.  

(2) Cercetarea faptei şi comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data 

constatării acesteia, consemnată în condica de inspecţii sau la secretariatul Scolii Gimnaziale nr. 

1 Bicaz Chei. Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistenţa faptelor pentru care a fost 

cercetată.  
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(3) Persoanele sancţionate încadrate în Scoala Gimnaziala nr. 1 Bicaz Chei  au dreptul de a 

contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la colegiul de disciplină de pe 

lângă inspectoratul şcolar. 

(4) Dreptul persoanei sancţionate de a se adresa instanţelor judecătoreşti este garantat.  

Art. 41. (1) Pentru personalul didactic al Scolii Gimnaziale nr. 1 Bicaz Chei, 

propunerea de sancţionare se face de către director sau de cel puţin 2/3 din numărul total al 

membrilor consiliului de administraţie. Sancţiunile aprobate de consiliul de administraţie sunt 

puse în aplicare şi comunicate prin decizie a directorului Scolii Gimnaziale nr. 1 Bicaz Chei.  

(2) Pentru personalul de conducere al Scolii Gimnaziale nr. 1 Bicaz Chei, propunerea de 

sancţionare se face de către consiliul de administraţie al Scolii Gimnaziale nr. 1 Bicaz Chei şi se 

comunică prin decizie a inspectorului şcolar general (art. 281 din Legea 1/2011).  

Art. 42. Sancţiunea se stabileşte, pe baza raportului comisiei de cercetare, de autoritatea 

care a numit această comisie şi se comunică celui în cauză, prin decizie scrisă, după caz, de către 

directorul Scolii Gimnaziale nr. 1 Bicaz Chei sau de către inspectorul şcolar general (art. 282 din 

Legea 1/2011).  

Art. 43. Răspunderea patrimonială a personalului didactic, a personalului didactic 

auxiliar, precum şi a celui de conducere din învăţământul preuniversitar se stabileşte potrivit 

legislaţiei muncii. Decizia de imputare, precum şi celelalte acte pentru recuperarea pagubelor şi a 

prejudiciilor se fac de conducerea unităţii sau a instituţiei al cărei salariat este cel în cauză, în 

afară de cazurile când, prin lege, se dispune altfel (art. 283 din Legea 1/2011). 

 

CAPITOLUL X. Criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor 

 

Art. 44. Conform art. 92 din legea nr.1/2011 şi  ROFUIP: 

(1) Evaluarea personalului se face conform legislaţiei în vigoare şi a contractelor colective de 

muncă aplicabile. 

(2) La nivelul Scolii Gimnaziale nr. 1 Bicaz Chei se realizează anual evaluarea activităţii 

personalului didactic şi didactic auxiliar. Metodologia de evaluare se stabileşte prin ordin al 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.  

(3) Rezultatele evaluării stau la baza deciziei consiliului de administraţie privind acordarea 

calificativului anual. 

Art. 45. (1) Evaluarea personalului didactic se realizează, în baza fişei de evaluare adusă 

la cunoştinţă la începutul anului şcolar, conform art. I pct. 3 din Ordinul M.E.N. nr. 3597/2014, 

pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului 

didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și 

sportului nr. 6143/2011 respectiv OMEC nr. 4247/ 13 mai 2020. 

(2) Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârşitul anului calendaristic. 

Art. 46. (1) Evaluarea activităţii personalului didactic şi personalului didactic auxiliar din 

Scoala Gimnaziala nr. 1 Bicaz Chei se realizează în următoarele etape: 

a) Autoevaluarea activităţii realizată de fiecare angajat pe baza fişei de 

autoevaluare/evaluare şi a raportului de autoevaluare justificativ pentru punctajul acordat în fişa 

de autoevaluare; 

b) Evaluarea activităţii personalului didactic/didactic auxiliar este realizată la nivelul 

comisiei metodice; 
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c) Evaluarea finală a activităţii personalului didactic/didactic auxiliar se face în cadrul 

consiliului de administraţie al Scolii Gimnaziale nr. 1 Bicaz. Pentru fiecare etapă de evaluare 

prevăzută vor fi luate în considerare rezultatele auditării periodice a resursei umane din 

învăţământul preuniversitar realizată de inspectoratele şcolare. 

(2) Conducerea Scolii Gimnaziale nr. 1 Bicaz Chei va comunica în scris personalului 

didactic/didactic auxiliar/nedidactic rezultatul evaluării. 

Art. 47.  

a) Răspunderea disciplinară respectă art. 247-252 din Codul muncii actualizat. 

b) Răspunderea patrimonială respectă art. 253-259 din Codul muncii actualizat. 

c) Răspunderea contravenţională este stipulată la  Art. 260 din Codul muncii 

d) Răspunderea penală este stipulată la  Art. 264 din Codul muncii 

 

CAPITOLUL XI. 

PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE AL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Art. 48. (1) Programul cursurilor zilnice pentru elevi din învățământul gimnazial se desfășoară 

între orele 8.00 - 20.00, conform programului orar aprobat de conducerea unității. 

(2) Pe perioade determinate, conducerea unității poate modifica programul orar al activităților, în 

funcție de situația dată, în interesul elevilor, cu respectarea legislației în vigoare. 

Art. 49.  Programul directorului și al directorului adjunct se desfășoară între orele 8.00-16.00. 

Art. 50. Programul cadrelor didactice se desfășoară în intervalul 8.00 – 20.00 în funcție de orar , 

în cazul unor activități extrașcolare, ședințe cu părinții și consilii profesorale. 

Art. 51. Programul compartimentului secretariat se desfășoară în intervalul 8.00 – 16.30 de luni 

pâna joi/, 8,00-14,00 vineri, corelat cu programul ISJ Neamț. Luni-joi, orele 10.00-14.00, 

program cu publicul. 

Art. 52. Programul compartimentului administrativ se desfășoară în intervalul 8.00 – 16.30 de 

luni pâna joi/, 8,00-14,00 vineri, corelat cu programul ISJ Neamț cu posibilitatea modificării în 

funcție de nevoile unității. 

CAPITOLUL XII. 

 

COMPORTAMENTUL ŞI VESTIMENTAȚIA ELEVILOR 

Art. 52. Elevii sunt obligați să aibă un comportament civilizat şi o ținută decentă în 

spațiul şcolii purtând o vestimentație corespunzătoare cu statutul de elev. 

Art. 53. La intrarea şi ieșirea din şcoală, elevii trebuie să respecte următoarele reguli: 

a) să evite aglomerarea la intrarea sau ieșirea elevilor; 

b) să folosească căile de acces marcate de indicatoare şi să circule pe scara destinată 

elevilor; 

c) să se deplaseze în ordine şi fără să alerge; 

d) să acorde prioritate colegilor din clasele mai mici; 

e) să acorde prioritate cadrelor didactice şi tuturor persoanelor mai în vârsta; 

f) să nu blocheze ușile şi căile de acces; 

g) să nu se împingă sau să-şi pună piedici. 

Art. 54. În incinta şcolii elevii trebuie să respecte următoarele reguli: 

a) să păstreze curățenia pe holuri, în clase, scări şi alte spatii ale şcolii; 

b) să se deplaseze în ordine şi fără să alerge pe holuri şi pe casa scărilor; 
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c) să nu se împingă sau să-şi pună piedici în clase, pe holuri şi în alte spații ale şcolii; 

d) să respecte regulamentul specific cabinetului de informatică, laboratoarelor de 

specialitate şi al sălii de sport; 

e) să acorde prioritate colegilor mai mici în spațiul ușilor interioare, pe scări şi pe holuri; 

g) să acorde prioritate cadrelor didactice în spațiul ușilor interioare, pe scări şi pe holuri; 

e) să nu folosească balustradele de pe casa scărilor drept tobogan; 

f) să nu alerge prin clase; 

g) să nu se urce pe bănci; 

h) să nu se urce pe pervazul ferestrei sau să se aplece în afară; 

i) să nu umble la instalația electrică; 

j) să nu își însușească bunurile materiale sau bănești ale altor colegi; 

k) să manifeste respect față de cadrele didactice şi față de întregul personal al şcolii; 

l) să manifeste respect față de părinți şi alte persoane care au acces în spațiul şcolii; 

m) să manifeste respect față de ceilalți colegi; 

n) să nu manifeste atitudini şi gesturi necuviincioase precum: injurii, scuipat, semne 

obscene, cuvinte jignitoare, etc.; 

o) să nu distrugă, modifice sau să completeze documentele școlare, precum cataloage, foi 

matricole, carnete de elev; 

p) să nu manifeste atitudini violente şi comportament agresiv jignitor indecent de 

intimidare, discriminare, violență în limbaj și comportament față de colegi și personalul unității; 

r) să nu lanseze anunțuri false către serviciile de urgență; 

s) să nu deterioreze bunurile şcolii; 

ş) să nu arunce pe fereastră resturi menajere, obiecte personale, etc. 

t) să folosească în mod civilizat toaletele și să respecte regulile de igienă impuse de 

unitate; 

ţ) să nu folosească telefoanele mobile în timpul orelor şi pe timpul activității didactice, 

decât cu acordul cadrului didactic care permite utilizarea lor în scop educativ sau în situații de 

urgență; 

u) să nu denigreze unitatea de învățământ prin postarea pe internet a înregistrărilor video 

şi audio atât din incinta şcolii, cât şi din exteriorul acesteia, dacă înregistrările au ca protagoniști 

elevi sau personalul din unitate. 

Art. 55. În privința introducerii de către elevi a anumitor obiecte în şcoală, prezentul 

regulament precizează: 

a) este interzisă introducerea băuturilor alcoolice în şcoală; 

b) este interzisă introducerea țigărilor, chibriturilor şi brichetelor în şcoală; 

c) este interzis fumatul în incinta unității școlare; 

d) este interzisă introducerea cuțitelor şi altor obiecte contondente; 

e) este interzisă introducerea şi vizualizarea în şcoală a materialelor pornografice; 

f) este interzisă introducerea în şcoală a medicamentelor şi altor substanțe (droguri, 

etnobotanice), decât cele pentru uz personal şi prescrise de medic; 

g) este interzisă introducerea în şcoală a materialelor de propagandă politică şi religioasă; 

h) este interzisă introducerea în şcoală a animalelor de orice fel, în alte scopuri decât cele 

didactice; 

i) este interzisă reclama şi comercializarea în şcoală a oricăror produse, fiind exceptate 

cele de uz didactic; 
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j) este interzisă introducerea şi folosirea în şcoală a spray-urilor paralizante sau cu alte 

efecte; 

k) este interzisă introducerea în şcoală a unor sume mari de bani şi obiecte de valoare; 

l) este interzisă introducerea în şcoală a obiectelor şi substanțelor inflamabile, a 

petardelor, pocnitorilor şi altor obiecte pirotehnice, muniție, etc.; 

m) elevii nu pot fi deposedați de bunurile personale, care nu atentează la siguranța 

personală sau a celorlalte persoane din unitatea de învățământ, în conformitate cu prevederile 

legale. 

Art. 56. (1) Elevii sunt obligați să poarte la şcoală o ținută decentă. 

(2) Se interzice elevilor purtarea unei ținute indecente la şcoală, precum: pantaloni 

decupați, pantaloni scurți, rochii şi fuste scurte, bluze scurte, decoltate sau decupate, tricouri sau 

maiouri indecente. 

Art. 57. Se interzice elevilor părăsirea incintei şcolii pe perioada orelor de curs. 

Art. 58. Este interzisă introducerea în incinta școlii a persoanelor străine, fără acordul 

conducerii scolii, dirigintelui sau profesorului de serviciu. 

Art. 59. Nerespectarea regulilor privind comportamentul elevilor în şcoală, cât şi a celor 

legate de vestimentație, atrage după sine următoarele sancțiuni prevăzute în Statutul elevului 

aplicate în funcție de gravitatea faptei şi de numărul abaterilor: 

a) observație individuală; 

b) mustrare scrisă; 

c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, " Bani de liceu", 

a bursei profesionale; 

d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași unitate de învățământ; 

e) preavizul de exmatriculare; 

Art. 60. Toate sancțiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor, cât și 

părinților, tutorilor sau susținătorilor legali. Sancțiunea se aplică din momentul comunicării 

acesteia sau ulterior, după caz. 

Art. 61. (1) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor 

unității de învățământ sunt obligați să acopere toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare 

reparațiilor sau, după caz, să restituie bunurile ori să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea 

bunurilor deteriorate sau sustrase. 

(2) În cazul distrugerii sau deteriorării manualelor școlare primite gratuit, elevii vinovați 

înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu și 

tipului de manual deteriorat. În caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor 

respective.. 
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                                       CAPITOLUL XIII.  DISPOZITII FINALE ȘI TRANZITORII 

             Art. 62. (1) Prezentul Regulament intern are la baza prevederile legislatiei in vigoare. 

(2) Regulamentul se completeaza și respectă dispozitiile cuprinse in Codul muncii si in celelalte 

acte normative in vigoare:  

a) ordinul comun MEC/MS nr. 5447/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare 

a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, ,  

b)Legea 55/15.05.2020  privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, c)ghidurilor MEC,  

d)OMEC nr. 5545/2020 privind desfasurarea activitatilor didactice prin intermediul 

tehnologiei si al internetului precum si prelucrarea datelor cu caracter personal,  

e)OUG nr. 141/ 2020,  

f)OMEC nr. 4247/2020 privind fisa cadru a postului pentru personalul didactic/ evaluarea 

personalului didactic,  

g)OMEC 5487/2020 privind masuri de organizare a activitatii in cadrul unitatii de 

invatamant in conditii de siguranta epidemiologica, 

operationalizate prin procedurile operationale elaborate la nivelul unitatii. 

Art. 63. Prezentul regulament va fi completat cu diverse norme şi reglementări după 

aprobarea lor prealabilă în Consiliul de Administrație al unității. 

Art. 64. (1) Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond 

destinat derulării evaluărilor naționale. 

(2) Conducerea unității are obligația de a aduce la cunoștința personalului, elevilor, 

părinților/reprezentanților legali ai copiilor şi partenerilor educaționali prevederile alin. (1). 

Art. 65. În unitate se asigură dreptul fundamental la învățătură și este interzisă orice 

formă de discriminare a elevilor și a cadrelor didactice, a personalului nedidactic și auxiliar, în 

conformitate cu Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 66. Regulamentul intra in vigoare in termen de 5 zile de la data semnarii lui, odată 

cu aducerea la cunoștință și afișare.. La aceeasi data, se abroga anteriorul Regulament intern al 

Angajatorului. 

Art. 67. (1) Regulamentul intern va putea fi modificat atunci cand apar acte normative 

noi privitoare la organizarea si disciplina muncii, precum si ori de cate ori interesele 

Angajatorului o impun. 

(2) Propunerile de modificare si completare vor fi prezentate reprezentantilor sindicatului. 

(3) Daca modificarile sunt substantiale, Regulamentul intern va fi revizuit, dandu-se textelor o 

noua numerotare. 

Art. 68.    Este obligatoriu respectarea procedurile operationale elaborate la nivelul 

unitatii în conformitate cu legislatia în vigoare. 
Art. 69.    Anexele 1-7 fac parte integrantă din prezentul regulament intern. 
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ANEXE      

Anexa nr. 1      Lista Comisiilor din unitate                                            Nr.1866/23.09.2020 

Anexa   la PV al CP din 07 respectiv 10.09.2020 respectiv PV al CA din din 07 respectiv 10.09.2020                          
                 În conformitate cu art. 71 din REGULAMENTUL CADRU  din 31 august 2020 de organizare și funcționare a unităților de învățământ, 

aprobat prin OMEC nr.5447/ 31.08.2020, la nivelul Școlii gimnaziale nr. 1 com. Bicaz Chei vor funcționa următoarele comisii  

1. Comisii cu caracter permanent: 

Nr. 

crt 

Denumirea 

comisiei 

Responsabil Componenţă 

1 Comisia pentru 

curriculum 

Responsabil: 

Pașcu Anca 

 (Profesorii diriginţi de la clasele V-VIII de la fiecare şcoală), Dandu Boeriu Maria, Dandu Angela, Gaina 

Aurel, Cioloca Emilia, Voaideș Kinga Claudia, Pop Răzbuc Ancuța, Voaedes Elena 

2 Comisia de 

evaluare și 

asigurare a 

calității numita 

în continuare 

CEAC 

Responsabil: 

Moldovan Elena 

Conducere 

operativă: prof. 

Matei Mihail –

director  

PPIP. Dandu Cristina- reprezentant al  CP 

Prof. Pop Razbuc Ancuta-reprezentant al CP 

Prof. Cotfasă Luminița- lider de sindicat 

Panțâr Alina- reprezentant al părinţilor 

Barb Dudan Ionel–reprezentant al C. L  

Pop Razbuc Paul -reprezentant elevi 

3 Comisia de securitate și sănătate în muncă și 

pentru situații de urgență 

Responsabil: Ciucanu 

Sorin 

Ciucanu Sorin, Ciotau Stefan, Dandu Angela, Voaedes Elena, 

Husaru Emilia 

4 Comisia pentru 

controlul 

managerial 

intern numită în 

continuare 

SCIM 

Presedinte: Prof.Matei Mihail/ director; Vicepresedinte:  PPIP Dandu Angela 

Membri: Prof. Marin Cristina-  reprezentant CA, Dandu Boeriu Maria- consilier educativ; Ec. Crețu Mihaela - resp.  

Contabilitate; Ciorbea Cristina/ Husaru Emilia - resp.  Secretariat - tehnician AEL/ resp.BDNE/ SIIIR; Comisii de lucru: 

Prof. Dandu Boeriu Maria – SNAC și Comisia pentru programe comunitare si integrare europeana; Prof.Ciucanu Sorin– 

Comisia „Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență”;  Inv.Găină Mariana– Comisia de 

selectare a oferte lor si receptie a lucrarilor, inspecţie, inventariere şi casare ;Înv. Tataru Georgeta– Comisia de 

selectionare si arhivare;prof. Pașcu Anca– Comisia  pentru Curriculum; PPIP Dandu Cristina-Comisia pentru formare 

perfecţionare şi formare continuă;  prof. Gaină Aurel-responsabil CEAC..Secretariat comisie: Ciorbea Cristina/ Husaru E. 

5 Comisia pentru prevenirea și 

eliminarea violenței, a faptelor de 

corupție și discriminării în mediul 

școlar și promovarea interculturalității 

Resp: Găină 

Andreea 

Membri: Dandu Angela, Găină Aurel- membri, profesori coordonatori la AR uri,  

Voaides Minodora- persoane desemnate ,  

Boeriu Maria –consilier scolar,  

Pop Razbuc Paul reprezentant al elevilor,  

Pantâr Alina- reprezentatnt al părinților 

2. Comisii cu caracter temporar: 

Nr. crt Denumirea comisiei Responsabil Componenţă 

1 Comisia de acordare a burselor şi 

ajutoarelor sociale 

Responsabil:  

Voaedeş Elena 

Bucur Alina,Tătaru G. , Dandu Cristina, Voaedeș E. , Găină Aurel 

2 Comisia de control a documentelor școlare și 

verificare a actelor de studii 

Responsabil: Matei 

Mihail director 

Ciorbea Cristina/ Husaru Emilia Floarea- secretar, Moldovan Elena 

CEAC, Pascu Anca- curriculum 
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3. Comisii cu caracter ocazional: 

Nr. 

crt 

Denumirea comisiei Responsbil Componență Observații 

1 Comisia de admitere și înscriere în învățămâtul liceal și profesional Responsabil: Când este cazul  

2 Comisia pentru ”Strategia 

Națională de Acțiune 

Comunitară” 

Responsabil:  

Dandu Boeriu 

Maria 

Cioloca Emilia Elena– ÎNV/ PPIP; Voaideș Kinga Claudia-EDU/ PPIP; 

Dandu Boeriu Maria - LRO;  Marin Cristina-LRO;  Găină Aurel- GEO- 

IST; Udroiu Marin- REL 

 

3 Comisia de evidență și gestionare a 

manualelor școlare  

Presedinte: Matei Mihail / director        vicepresedinte: Ciubotariu Liliana 

Secretar: Husaru Emilia; membri permanenţi: diriginţii/ învăţătorii fiecărei clase 

 

4 Comisia de selectionare si 

arhivare 

Tătaru Georgeta Tătaru Georgeta, Crețu Mihaela - contabil, Ciorbea C./ 

Husaru Emilia - secretar 

 

5 Comisia de normare şi 

salarizare 

Matei Mihail  Matei Mihail- director, Crețu Mihaela- contabil, Ciorbea C./Husaru Emilia- 

secretar   Pașcu Anca- responsabil comisie curriculum 

 

6 Comisia de admitere și înscriere în 

învățămâtul liceal și profesional 

Responsabil: Când este cazul  

Comisiile cu caracter permanent își desfășoară activitatea pe tot parcursul anului școlar, comisiile cu caracter temporar își desfășoară 

activitatea doar în anumite perioade ale anului școlar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt înființate ori de câte ori se impune constituirea 

unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unității de învățământ.               

3 Comisia pentru combaterea absenteismului și 

prevenirea abandonului școlar 

Responsabil:Matei 

Mihail director 

Educatoare, învățători , profesori diriginți, secretar unitate 

4 Comisia pentru alcătuirea orarului și asigurarea 

serviciului pe școală 

Responsabil:  

Matei Mihail 

Matei Mihail, Dandu Angela, Gaina Aurel, Husaru Emilia Floarea 

5 Comisia 

pentru 

gestionarea 

bazei de date 

SIIIR 

Președinte: Matei 

Mihail- director 

 

Administrator: 

Husaru Emilia 

Floarea 

Matei Mihail- director/ reţea școlară, plan scolarizare, managementul instituțiilor de învățământ, Husaru 

Emilia Floarea- informatician/ catalog ........, Ciorbea Cristina& Husaru Emilia Floarea- secretar/ 

comunicare-resurse umane-date statistice, Crețu Mihaela- contabil/ date financiare- resurse materiale, 

Dandu Boeriu Maria- consilier educativ/ managementul elevilor și părinților- programe sociale, 

Voaideș Minodora/ inscrierea copiilor la grădiniță, Dandu Angela& Cioloca Emilia/ înscrierea în 

învățământul primar 

6 Comisia pentru promovarea imaginii 

unității școlare 

Responsabil: 

Ciubotariu Liliana 

Ciubotariu Liliana- purtător de imagine, Găină Aurel, Cioloca Emilia, Pop 

Răzbuc Ancuța 

7 

 
Comisia de perfectionare si 

formare continua 

Responsabil: 

Husariu Elena 

Dandu Cristina, Dandu Boeriu Maria, Dandu Angela, Voaides Minodora, Cioloca Emilia 

8 Comisia de selectare a ofertelor si receptie a bunurilor 

materiale și lucrarilor,  inventariere şi casare 

Responsabil: Găină 

Mariana 

Crețu Mihaela / contabil, Dandu Angela, Voaedes 

Elena , Găină Mariana, Gaina Aurel 

10 Comisia de mobilitate: Când este cazul 

11 Comisia pentru organizarea și desfășurarea Examenelor Naționale Când este cazul 
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Anexa nr 2 la Regulamentul Intern 

Procedura generală de intervenție la nivelul unității de învățământ în situații de violență 
În cazul unei forme ușoare a violentei școlare: 

1. dacă sancțiunea nu e prevăzută în Regulamentul de organizare și funcționare al unității de 

învățământ/ Regulamentul intern 
 
Este sesizată comisia de violență și conducerea școlii (dacă este cazul) 

 
Se realizează o anchetă detaliată 

 
Este luată o decizie privind aplicarea sau nu a unei sancțiuni 

 
Se stabilesc măsuri de asistență pentru victimă/agresor 

2. dacă sancțiunea este prevăzută în Regulamentul de organizare și funcționare al unității de 

învățământ 
 
Se convoacă Consiliul clasei (se analizează cazul, se propune și se stabilește o sancțiune) 

 
Se sancționează elevul  învățător/institutor/profesor învățământ primar/diriginte 

 
Aplică sancțiunea 

 
Informează părinții, tutorii sau susținătorii legali 

 
Recomandă măsuri de asistență pentru victimă și agresor 

 
Monitorizează intervențiile, colaborând cu părinții și psihologul școlar 

În cazul unei forme grave de violență școlară: 

 Dirigintele  anunță conducerea unității de învățământ 
 

Sesizează Autoritățile competente (Jandarmeria/Poliția de Proximitate/DGASPC etc.) 

 
Sesizează părinții, tutorii sau susținătorii legali 

 
Informează inspectoratul școlar (consilierul de imagine), în raport cu gravitatea faptei 

 
Înștiințează Comisia de violență 

 Comisia de violență realizează o anchetă detaliată 
 propune măsuri specifice 

convoacă Consiliul clasei 

 
Se stabilește/propune sancțiunea 

 DiriginteleAplică sancțiunea conform Regulamentului de organizare și funcționare al 

unității de învățământ 

 Completează Fișa de înregistrare a cazului de violență și o transmite persoanei 

desemnate de Comisia de violență să centralizeze fișele și să le înregistreze în baza de date 

 Psihologul școlarrealizează consilierea psihologică pentru victimă/agresor 

 Dirigintele și psihologul școlarcolaborează cu familia elevului 
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monitorizează cazul . Comisia de violență se asigură că fenomenul de violență a fost înregistrat, 

că măsurile de intervenție au fost puse în aplicare și urmărește impactul acestora asupra actorilor implicați 

în cazul de violență respectiv. 



    

 24 

Anexa nr 3 la Regulamentul intern 

Procedura generală de intervenție la nivelul unității de învățământ în situații de violentă ce 

necesită intervenția poliției/jandarmeriei/ poliției locale/ambulanței 

 

Incinta unității de învățământ reprezintă toată zona școlii, incluzând sălile de clasă, cancelarie, 

coridoare, terenul de sport, anexele, curtea școlii, etc. 

Proximitatea unităților de învățământ este reprezentată de suprafața de teren situată în afara curții 

unității, precum arterele rutiere, căile de acces către unitatea de învățământ, spațiile verzi din 

jurul școlii, alte spații publice situate în apropierea acesteia. 

 Dacă violența exercitată constă într-un incident de agresiune simplă și a fost cauzatoare 

doar de vătămări corporale ușoare (lovire ușoară cu palma ori cu dosul palmei), autorul fiind elev 

cu vârsta sub 14 ani, școala poate reacționa prioritar pentru sancționarea acestui comportament și 

poate informa ulterior polițistul de proximitate pentru aplanarea unei stări conflictuale între 

părinții victimei și cei ai agresorului. 

 Dacă este vorba despre mai mult decât exercitarea unei violențe corporale ușoare (lovirea 

repetată de intensitate medie a victimei, atunci poliția/jandarmeria trebuie sesizată odată cu 

intervenția echipajului unei ambulanțe, prin apelul telefonic de urgență la 112.) 

 În toate cazurile de lovire sau alte violențe exercitate împotriva unui elev, conducerea 

școlii trebuie să informeze părinții victimei și instituțiile de aplicare a legii. 

Cei ce vor desfășura astfel de activități sunt cadrele didactice, personalul auxiliar și personalul 

care asigură securitatea/paznicii unității școlare, care se autosesizează sau sunt sesizați de 

izbucnirea sau derularea unui act de violență. 

 

Monitorizarea (activitățile derulate), intervenție 

 

Atunci când un salariat al unității de învățământ este sesizat sau se autosesizează despre 

existența unui eveniment de violență în unitatea de învățământ sau în proximitatea acesteia, 

trebuie să respecte următoarele reguli procedurale, în funcție de eveniment: 

A. Pentru tipurile de violență, care cad sub incidența codurilor de la 1.10 la 1.14, 2.3, 

3.3., de la 4.2 la 4.4 și 4.6 din Nomenclatorul actelor de violență în școală, cadrul 

didactic/cadrul didactic auxiliar/personal de pază ce a fost sesizat sau s-a autosesizat de 

producerea unui eveniment, va proceda astfel: 

-se deplasează de urgență (dacă nu se află deja) la locul unde se desfășoară actul de 

violență respectivă; 

-ajuns la locul evenimentului, acesta va efectua o scurtă analiză a actului de violență și va 

comunica imediat conducerii unității de învățământ despre cele constatate; 

-se informează dacă sunt victime ce necesită îngrijiri medicale; 

-dacă sunt victime care necesită îngrijiri medicale, sună la numărul de urgență 112 și 

solicită o ambulanță; 

-directorul unității de învățământ va informa de urgență reprezentanții inspectoratului 

școlar; 

-în cazul în care printre agresori sunt persoane violente, persoanele care au sunat la 112 

vor solicita sprijin din partea personalul care asigură securitatea/paznicului școlii pentru a 

preveni o eventuală degenerare a evenimentului și vor solicita, de urgență, sprijinul poliției, 

jandarmeriei, poliției locale; 

-până la sosirea echipajului de poliție/jandarmerie/poliție locală sau ambulanță, după caz, 

se vor lua măsuri de asigurare a primului ajutor victimelor, solicitând sprijinul cadrului medical 

din cadrul școlii (dacă există), conducerii școlii, cadrelor didactice, consilierului școlar, 
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personalului de pază, după care vor lua măsuri pentru transportarea victimei/victimelor la cea 

mai apropiată unitate medicală de urgență; 

-vor fi îndepărtați elevii care nu sunt implicați în eveniment și care, prin zgomote, gesturi, 

îndemnuri, pot instiga sau amplifica dezordinea creată. în acest scop, se va folosi un ton 

autoritar, fără a adresa cuvinte jignitoare sau amenințări, având în vedere vârsta și 

comportamentul elevilor. Pe cât posibil, vor fi reținute date despre agresor/agresori pentru 

identificarea lor ulterioară, în cazul în care aceștia ar reuși să fugă și nu ar fi cunoscuți de elevi; 

-pe cât posibil, autorii faptei vor fi izolați, conducându-i într-o încăpere din incinta 

unității de învățământ; 

-la sosirea ambulanței, dacă este cazul, se vor da toate detaliile despre victimă și modul 

cum s-a întâmplat actul de violență; 

-pe cât posibil, se vor lua măsuri de protejare a locului producerii infracțiunii; 

-la sosirea echipajului poliției/jandarmeriei/poliției locale se vor oferi toate datele 

necesare în vederea identificării elevilor/sau a altor persoane implicate în comiterea faptei, 

precum și cauza/motivul incidentului (dacă se cunosc), măsurile preliminare luate de școală 

pentru soluționarea evenimentului semnalat (în caz de agresiuni fizice - dacă a fost anunțat 

serviciul de ambulanță sau în caz de incendiu dacă au fost informați pompierii); 

-părinții elevilor minori implicați, atât ca victimă, cât și ca autor în incident vor fi 

solicitați să se prezinte de urgență la sediul școlii; 

-echipa de cercetare sosită la fața locului, îndeosebi polițistul de investigații criminale, va 

fi pus la curent cu toate datele și informațiile cu privire la participanții la comiterea actului de 

violență, victime și martori, precum și activitățile și măsurile luate din momentul sosirii la locul 

faptei. 

B. Pentru tipurile de violență care cad sub incidența codurilor de la 1.2,1.3,1.5,1.6, 

2.5, 2.4, 3.2, 34, 3.5, din Nomenclatorul actelor de violență în școală, cadrul didactic/auxiliar 

ce a fost sesizat sau s-a autosesizat de producerea unui eveniment, va proceda astfel: 

-după luarea la cunoștință și, după caz, constatarea faptei și a gravității ei, aceasta se 

aduce la cunoștința profesorului de serviciu, conducerii unității școlare, administratorului (în 

cazul distrugerii de bunuri ale școlii), profesorului diriginte etc.; 

-în cazul în care fapta presupune introducerea de arme albe sau de foc se solicită sprijinul 

personalul care asigură securitatea/paznicului sau a altor cadre didactice, și se sună la numărul de 

telefon 112, încercându-se izolarea și reținerea persoanei în cauză; 

-în cazul în care aceasta reușește să scape, se rețin cât mai multe date despre posesorul 

armei, în vederea informării echipajelor de poliție/jandarmeriei sau, după caz, polițistului de 

proximitate ce vor interveni la solicitare; 

-dacă este elev al școlii, se anunță și părinții acestuia; 

-în cazul în care fapta semnalată constă în furtul unui bun, distrugerea de bunuri (care se 

manifestă prin violență agresivă continuă), se procedează ca mai sus. 
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Anexa nr 4 
la Regulamentul inern 

Nomenclatorul actelor de violență 

Categorie Tip COD 

1. Atac la 

persoană 

1. Violarea secretului corespondenței (accesarea fără consimțământul persoanei a 

calculatorului, telefonului mobil etc.) 
1.1. 

2. Discriminare și instigare la discriminare 1.2. 

3. Insulte grave, repetate 1.3. 

4. Amenințări repetate 1.4. 

5. Șantaj 1.5. 

6. Înșelăciune 1.6. 

7. Instigare la violență 1.7. 

8. Violențe fizice ușoare, Iară arme (lovire) 1.8. 

9. Lăsarea fără ajutor sau lăsarea fără ajutor prin omisiune de înștiințare 1.9. 

10. Fapte privitoare la viața sexuală (violul, actul sexual cu un minor, perversiunea 

sexuală, corupția sexuală, seducția, hărțuire sexuală) 
1.10. 

11. Violență fizică gravă fără arme (vătămare corporală gravă) 1.11. 

12. Violență fizică cu arme albe 1.12. 

13. Violență fizică cu arme de foc 1.13. 

14. Omor sau tentativă de omor 1.14. 

2. Atentat la 

securitatea 

unității școlare 

1. Introducerea unor persoane străine în incinta școlii 2.1. 

2. Alarmă falsă 2.2. 

3. Incendiere și tentativă de incendiere 2.3. 

4. Introducere sau port armă albă în spațiul școlar 2.4. 

5. Introducere sau port armă de foc în spațiul școlar 2.5. 

3. Atentat la 

bunuri 

1. Însușirea bunului găsit 3.1. 

2. Furt și tentativă de furt 3.2. 

3. Tâlhărie 3.3. 

4. Distrugerea bunurilor unor persoane 3.4. 

5. Distrugerea bunurilor școlii 3.5. 

4. Alte fapte de 

violență sau 

atentate la 

securitate în 

spațiul școlar 

1. Consum de alcool 4.1 

2. Consum de stupefiante sau alte substanțe interzise 4.2. 

3. Trafic cu stupefiante sau alte substanțe interzise 4.3. 

4. Automutilare 4.4. 

5. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii 4.5. 

6. Suicid sau tentativă de suicid 4.6. 

7. Alte tipuri de violență 4.7. 

 

 

 

 

 

Anexa nr 5 la Regulamentul Intern 
PROFESORUL DE SERVICIU- ATRIBUTII 
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1)Pe lângă îndatoririle înscrise în fişa postului, cadrele didactice trebuie să exercite şi funcţia 

de profesor de serviciu, conform unei planificări săptamânale. 

(2) Cadrele didactice care asigura serviciul pe scoala au următoarele atribuții: 

a) isi desfasoara activitatea intre 7,45 – 14,00; 

b) sa fie prezenti in scoala cu cel putin 15 minute inaintea inceperii cursurilor si pe toata 

perioada desfasurarii activitatii, conform graficului 

stabilit anual/semestrial, 

c) sa faca instruirea elevilor de serviciu pe clasa; 

d) distribuie elevii de serviciu ; 

e) Asigură securitatea condicilor de prezență și a cataloagelor în dulapul destinat din 

cancelarie, pe timpul programului orar; 

f) sa supravegheze elevii in perioada pauzelor pe holuri, in curte si mai ales, în locurile unde 

sunt depozitate lemne sau alte materiale care ar putea pune în pericol siguranța elevilor; 

g) Preiau și predau de la secretariatul unității, pe bază de proces verbal, condicile de prezență 

și cataloagele; 

h) verifică prezenţa cadrelor didactice la ore şi informează conducerea şcolii de absenţele 

semnalate 

i) asigură păstrarea ordinii, liniştii, curăţeniei, precum şi securitatea internă a unităţii şcolare 

pe parcursul desfăşurării activităţilor şcolare şi in timpul pauzelor; 

j) sa ia masuri de remediere a neregulilor constatate; 

k) sa incheie un P.V. la terminarea programului orar. 

 

Obligaţiile profesorului de serviciu pe şcoală 

 
1.Profesorul de serviciu vine la şcoală cu 15 minute înainte de începerea cursurilor pe tura sa 

şi pleacă ultimul, după evacuarea tuturor elevilor. 

2.La sfârşitul programului, profesorul de serviciu are obligaţia de a face o inspecţie a sălilor 

de clasă şi de a întocmi un proces-verbal de constatare a eventualelor daune şi deteriorări produse în 

timpul zilei. 

3.Profesorul de serviciu verifică existenţa cataloagelor, răspunde de securitatea lor pe durata 

turei sale împreună cu profesorul care le utilizează, iar la sfârşitul zilei, el predă gestiunea 

cataloagelor cu proces-verbal persoanei autorizate de către director. Orice profesor care foloseşte un 

catalog în afara orelor sale de curs are obligaţia de a aduce la cunoştinţa profesorului de serviciu sau 

secretariatului acest fapt, precum şi perioada cât va reţine catalogul respectiv. 

4.În lipsa directorului, profesorul de serviciu ia măsuri pentru acoperirea orelor în cazul în 

care un cadru didactic este absent şi verifică semnarea condicii. 

5.Răspunde de ordinea şi disciplina în timpul pauzelor şi semnalează conducerii şcolii 

prezenţa persoanelor străine în şcoală şi eventualele evenimente deosebite care se petrec pe perioada 

turei sale. 

6.Supraveghează elevii în vederea respectării ROFUIP şi a Regulamentului de ordine 

interioară. 

7. Răspunde de aplicarea procedurilor de acces în incinta unității și de asigurare a siguranței 

elevilor. 

 

ATRIBUŢIILE ELEVULUI DE SERVICIU PE CLASĂ 



    

 28 

1. Preia spaţiul şcolar cu 10 minute înainte de începerea programului şi semnalează 

profesorului de serviciu pe liceu orice deficienţă sau lucru suspect. 

2. Asigură condiţii optime de desfăşurare a lecţiilor (ordine, curăţenie în sala de clasă, tablă 

ştearsă, cretă la tablă, sala de clasă aerisită, coşul de gunoi golit la tomberonul din curtea exterioară). 

3. Comunică absenţele la fiecare oră de curs. 

4. Asigură securitatea sălii de clasă (prin încuierea acesteia) la orele în care activitatea se 

desfăşoară în alt spaţiu (laborator, cabinet, sala de sport etc.). În cazul în care în sala respectivă 

trebuie să intre elevii de la o altă clasă pentru a-și desfășura activitatea, elevul de serviciu va aștepta 

în sală până când profesorul intră la oră. Diriginţii şi direcţiunea nu răspund de furturile şi de 

eventualele deteriorări ale bunurilor (personale ori inventariate) din clasă datorate încălcării acestei 

prevederi. 

5. Pleacă ultimul din clasă, după ce se asigură că: 

- toate luminile sunt stinse; 

- este oprit şi scos din priză orice aparat din sala de clasă (calculatorul, monitorul, 

videoproiectorul etc.); 

- toate ferestrele sunt închise; 

- sala de clasă este curată şi în bună stare de funcţionare (eventualele nereguli vor fi 

semnalate imediat dirigintelui, profesorului de serviciu ori personalului administrativ). 

6. Neîndeplinirea sarcinilor se pedepseşte de către diriginte prin prelungirea perioadei de 

serviciu cu o săptămână. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 29 

Anexa nr 6   la Regulamentul Intern 

Norme P.M. şi P.S.I. 

Reguli privind protecţia, igiena, securitatea şi sănătatea în muncă în muncă 

1. Reguli pentru personalul angajat 

 
Art. 1.1 -1 Angajatorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi 

sănătăţii salariaţilor şi să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de 

muncă. 

        1-2. Accesul în interiorul unitatii de invatamant a vizitatorilor, parintilor şi a 

persoanelor particulare, care nu sunt angajate ale unor societăţi cu care firma noastră are contracte 

de prestări servicii se va desfăşura astfel: 

 - pentru persoanele care vin să aducă sau să ia copii nu se va executa un instructaj, având în 

vedere faptul că aceştia nu sunt expuşi unor riscuri de accidentare.  

- persoanele străine, care prestează diferite activită i în interiorul punctului de lucru vor fi 

ținstruite timp de 30 minute, pe bază de semnătură, privind măsurile minime de SSM şi PSI ce 

trebuiesc respectate în interiorul incintei unitatii de invatamant.  

 Art.2. Unitatea de invatamant are următoarele obligaţii, conform Legii 319/2006, precum şi 

a H.G.1425/2006: 

 a) să asigure condiţiile legale de securitate şi sănătate în muncă punând un accent deosebit 

pe activitaea de prevenire a accidentelor sau îmbolnăvirilor profesionale;  

b) să obţină avizul de funcţionare al societăţii; 

c) să asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea şi perfecţionarea personalului cu 

atribuţii în domeniul protecţiei muncii;  

d) să asigure baza materială pentru instruirea şi testarea personalului angajat privind normele 

de securitate şi sănătate în muncă (sala de pregătire, calculator, tematică, plan de desfăşurare, 

instrucţiuni proprii, teste, documentaţii, materiale de prezentare, etc.)  

e) să întocmească şi să actualizeze Planul de prevenire şi protecţie, Planul de evacuare şi 

Planul de avertizare;  

f) să identifice şi să evalueze toate locurile de muncă privind securitatea şi sănătatea în 

muncă şi să ia măsuri imediate de remediere a neregulilor constatate; 

g) să asigure efectuarea gratuită a vizitei medicale la angajare sau periodice a tuturor 

salariaţilor prin încheierea unui contract cu o firmă de medicina muncii; 

h) să asigure schimbarea locului de muncă a angajaţilor, dacă este cazul, pe baza avizelor 

medicale; 

i) să afişeze semnalizarea de protecţie corepunzătoare, precum şi instrucţiunile proprii pentru 

fiecare loc de muncă; 

 j) să stabilească prin decizii persoanele cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă şi să completeze fişele de post ale acestora cu responsabilităţile respective; 

k) să ţină evidenţa meseriilor care trebuie autorizate, care necesită examene medicale 

suplimentare sau examene psihologice; 

l) să asigure gratuit echipamentul de protecţie şi materialele igienico – sanitare; 

m) să ţină evidenţa substanţelor posibil periculoase; 

 n) să asigure dotarea, întreţinerea, verificarea echipamentelor individuale de protecţie şi a 

echipamentelor individuale de lucru; 

o) să efectueze măsurătorile necesare pentru determinarea noxelor precum şi a bunei 

funcţionări a instalaţiilor şi echipamentelor folosite in unitatea de invatamant; 
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 p) să participe la cercetarea incidentelor, accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor 

profesionale; 

r) să oprească imediat din funcţiune şi să semnalizeze corespunzător orice echipament de 

muncă ce prezintă pericol în exploatare; 

s) să colaboreze cu inspectorii de muncă pe timpul controalelor, să pună la dispoziţia 

acestora toate documentele cerute şi să ducă la îndeplinire măsurile hotărâte de acestia 

 Art. 3. Fiecare salariat al unitatii de invatamant are obligaţia să aplice şi să respecte 

întocmai obligaţiile generale, atribuţiile şi responsabilităţiile ce îi revin în acest domeniu, în caz 

contrar fiind pasibil de sancţiuni, conform prezentului regulament.  

Art. 4. Pentru a asigura securitatea şi sănătatea în muncă salariaţii au următoarele obligaţii 

generale:  

a) să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurile de 

aplicare a acestora şi să participe la toate instructajele organizate de catre unitatea de invatamant; 

 b) să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele; 

 c) să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de 

securitate, ale echipamentelor tehnice şi ale clădirilor, precum şi să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

d) să aducă la cunoştinţa conducătorului unitatii de invatamant despre orice deficienţe 

tehnice sau alte situaţii care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională; 

e) să aducă la cunoştinţa conducătorului unitatii de invatamant în cel mai scurt timp posibil 

accidentele de muncă suferite de persoana proprie sau de alţi angajaţi; 

f) să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să 

informeze de îndată conducătorul unitatii scolare; 

g) să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru 

care a fost acordat; 

h) să păstreze în bună stare echipamentul individual de protecţie; 

 i) să nu modifice zona în care s-a întâmplat un accident de muncă; 

 j) să participe la examenele medicale şi să aducă la cunoştinţa medicului de medicina muncii 

toate problemele de sănătate pe care le are; 

 k) să se prezinte la lucru, odihnit fară sa fie sub influenţa băuturilor alcoolice sau a 

substanţelor halucinante şi să aducă la cunostinţa conducătorului unitatii de invatamant orice 

problemă de sănătate pe care o are în ziua respectivă; 

l) să păstreze ordinea şi curăţenia la locul de muncă şi să respecte semnalizarea de protecţie; 

m) să nu execute activităţi pentru care nu are pregătirea şi instruirea necesară sau care ar 

putea pune în pericol integritatea corporala a personalului sau a propriei persoane; 

n) să nu pună în funcţiune instalaţiile, echipamente, sau aparatura care a fost oprită din 

funcţiune deoarece prezintă pericol în exploatare;  

o) să dea detaliile cerute şi să colaboreze cu inspectorii de muncă  

Art 5. .1. Atribuţiile şi responsabilităţile salariaţilor, privind SSM vor fi completate prin 

decizii sau consemnate în fişa postului .  

           . 2. Regulile şi măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă vor fi elaborate cu 

consultarea Serviciului extern de securitate şi sănătate în muncă şi vor constitui Anexe la prezentul 

Regulament intern al Angajatorului. 
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Reguli pentru elevi 

În conformitate cu Legea 319/2006, Legea sanatatii si Securitatii in munca si a Normelor 

Metodologice de aplicare a legii SSM –HG 1425/2001 cu completarile de rigoare, precum şi a 

prevederilor regulamentului şcolar, elevilor le este interzis: 

1 Intervenţia sub orice formă la instalaţiile electrice: tablouri electrice, prize, doze, 

întrerupătoare, etc.. 

2 Folosirea de improvizaţii electrice. 

3 Căţăratul pe gemuri, burlane de scurgere a apei pluviale, centuri de împământare, etc. 

4 Urcatul pe elemente de clădire sau pe alte materiale situate la înălţime. 

5 Rezemarea corpului de balustrade şi coborârea pe balustrade. 

6 Accesul la stingătoare. 

7 Fuga sau îmbulzeala pe holurile unitătii. 

8 Accesul în alte camere decât cea în care locuieşte, fără aprobarea celor ce locuiesc acolo. 

9 Aruncarea unor obiecte pe ferestrele clădirii. 

 

 

Reguli privind situaţiile de urgenţă 

Art 6. Activitatea privind P.S.I. se va desfăşura sub conducerea unui responsabil P.S.I., 

nominalizat prin decizie şi cu colaborarea unui serviciu extern cu care a fost încheiat un contract.  

Art. 7. În deciziile privind organizarea apărării la incendiu, vor fi prinşi toţi angajaţii in 

functie de programul unitatii de invatamant. 

 Art. 8. Unitatea de invatamant ca si angajator, are următoarele obligaţii, conform Legii 

307/2006, precum şi a OMAI 163 / 2007: 

 a) să stabilească prin decizii responsabilitatea şi modul de organizare la incendiu;  

b) să obţină avizul de funcţionare al unitatii  

c) să asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea şi perfecţionarea personalului cu 

atribuţii în domeniul S.U.; 

d) să stabilească prin decizii persoanele cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă şi să 

completeze fişele de post ale acestora cu responsabilităţile respective; 

e) să colaboreze cu personalul de control şi pună la dispoziţia acestora toate documentele 

cerute şi să ducă la îndeplinire măsurile hotărâte de acestia; 

f) să asigure baza materială pentru instruirea şi testarea personalului angajat privind normele 

de securitate şi sănătate în muncă (sala de pregătire, calculator, tematică, plan de desfăşurare, 

instrucţiuni proprii, teste, documentaţii, materiale de prezentare, etc.); 

 g) să întocmească şi să actualizeze Planul de evacuare şi Planul de intervenţie; 

h) să identifice şi să evalueze toate locurile de muncă privind riscurile de incendiu şi să ia 

măsuri imediate de remediere a neregulilor constatate; 

i) să afişeze semnalizarea de protecţie corepunzătoare, precum şi instrucţiunile proprii pentru 

fiecare loc de muncă;  

j) să doteze locurile de muncă cu mijloacele corespunzătoare de stins incendii şi să ţină 

evidenţa acestora; 

k) să tină evidenţa spatiilor cu grad ridicat de pericol de incendiu şi să le verifice la termenele 

stabilite; 

l) să execute exerciţii de evacuare, precum şi pregătirea şi antrenarea echipei P.S.I. 

Art. 8. Angajaţii unitatii de invatamant au următoarele obligaţii generale privind S.U.  

a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub 

orice formă, de angajator; 
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b) să participe la instructaje şi exerciţiile practice, să îşi însuşească şi să respecte materialele 

prelucrate; 

c) să comunice, imediat după constatare, conducătorului unitatii de invatamant de orice 

încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca 

fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare 

împotriva incendiilor; 

d) să cunoască modul de funcţionare şi utilizare a mijloacelor de protecţie împotriva 

incendiilor din dotarea locului de muncă; 

e) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei 

oricărui pericol iminent de incendiu; 

f) să verifice locul de muncă la începerea programului de lucru precum şi la terminarea 

acestuia, în vederea depistării şi înlăturării unor eventuale pericole şi cauze de incendiu g) să 

respecte locurile de fumat precum şi instrucţiunile privind folosirea focului dechis; 

 h) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, 

referitoare la producerea incendiilor  

Art. 9. Atribuţiile şi responsabilităţile salariaţilor, privind SU vor fi completate prin decizii 

sau consemnate în fişa postului . 

 Art. 10. Fiecare salariat are obligaţia să aplice şi să respecte întocmai obligaţiile generale, 

atribuţiile şi responsabilităţiile ce îi revin în acest domeniu, în caz contrar fiind pasibil de sancţiuni, 

conform prezentului regulament. luată.  

Evacuarea elevilor din clădire, în caz de alarme P.S.I. se va face conform instrucţiunilor 

planurilor de evacuare existente, în deplină ordine şi disciplină sub supravegherea personalului. 

Activităţile sportive se vor desfăşura conform graficului şi sub supravegherea personalului . 

Competiţiile sportive se vor desfăşura după un program aprobat, cu acordul catedrei de 

educaţie fizică. 
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Anexa 7. 

STATUTUL ELEVULUI 
 Anexa nr. 1 la OMENCS nr.4742/  10.08.2016 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

Dispoziţii generale 

 

Art. 1. 

(1) Prezentul statut reglementează drepturile şi îndatoririle beneficiarilor primari ai educaţiei, 

denumiţi în continuare „elevi”, înmatriculaţi în unităţile de învăţământ de stat, particular sau 

confesional din România.  

(2) Statul asigură cetăţenilor României şi cetăţenilor celorlalte state membre ale Uniunii 

Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene drepturi 

egale de acces la toate nivelurile şi formele de învăţământ preuniversitar şi superior, precum şi la 

învăţarea pe tot parcursul vieţii, fără nicio formă de discriminare  

(3) De aceleaşi drepturi beneficiază şi persoanele care solicită sau au dobândit o formă de 

protecţie în România, respectiv minorii străini şi minorii apatrizi, a căror şedere pe teritoriul 

României este oficial recunoscută, conform legii.  

 

Calitatea de elev 

 

Art. 2 

Calitatea de elev se dobândeşte odată cu înscrierea în învăţământul preuniversitar şi se 

păstrează pe tot parcursul şcolarităţii, până la încheierea studiilor din învăţământul secundar superior 

liceal, profesional, respectiv terţiar non-universitar, conform legii. Antepreşcolarii şi preşcolarii sunt 

asimilaţi calităţii de elev, fiind reprezentaţi de către părinţi/tutori/susţinători legali.  

 

Art. 3  
Elevii, alături de ceilalţi actori ai sistemului de învăţământ, fac parte din comunitatea şcolară.  

 

Art. 4  
învăţământul preuniversitar este centrat pe elev. Toate deciziile majore sunt luate prin 

consultarea reprezentanţilor elevilor, respectiv a Consiliului Naţional al Elevilor şi a altor organisme 

reprezentative ale elevilor, precum şi prin consultarea obligatorie a reprezentanţilor federaţiilor 

sindicale, a beneficiarilor secundari şi terţiari, respectiv a structurilor asociative reprezentative ale 

părinţilor, a reprezentanţilor mediului de afaceri, a autorităţilor administraţiei publice locale şi a 

societăţii civile.  

 

Art. 5 

Principiile comunităţii şcolare şi ale sistemului educaţional sunt cele stipulate in Legea 

Educaţiei Naţionale nr.1/2011 art.3. Toate dispoziţiile acestui statut vor fi interpretate prin 

raportarea la aceste principii.  
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CAPITOLUL AL II-LEA  

DREPTURILE ELEVILOR  

 

Art. 6  

(1) Elevii, ca membri ai comunităţii şcolare, beneficiază de toate drepturile şi îndeplinesc 

toate îndatoririle pe care le au în calitate de elevi si cetăţeni.  

(2) Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnităţii şi personalităţii proprii.  

(3) Elevii au dreptul la protecţia datelor personale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.  

(4) Elevii au dreptul să îşi desfăşoare activitatea in spaţii care respectă normele de igienă 

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

învăţământ; Drepturi educaţionale  

 

Art. 7  

Elevii beneficiază de următoarele drepturi în sistemul educaţional: 

a) accesul gratuit la educaţie în sistemul de învăţământ de stat. Elevii au dreptul garantat la 

un învăţământ echitabil în ceea ce priveşte înscrierea/admiterea, parcurgerea şi finalizarea studiilor, 

în funcţie de parcursul şcolar pentru care au optat corespunzător intereselor, pregătirii şi 

competenţelor lor;  

b) dreptul de a beneficia de o educaţie de calitate în unităţile de învăţământ, prin aplicarea 

corectă a planurilor-cadru de învăţământ, parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin 

utilizarea, de către cadrele didactice, a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi 

dezvoltării competenţelor cheie şi a atingerii obiectivelor educaţionale stabilite.  

c) dreptul de a fi consultaţi şi de a-şi exprima opţiunea pentru disciplinele din curriculumul la 

decizia şcolii, aflate în oferta educaţională a unităţii de învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi 

interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale/partenerilor 

economici;  

d) dreptul de a beneficia de şcolarizare în limba maternă, în condiţiile legii;  

e) dreptul de a studia o limbă de circulaţie internaţională, în regim bilingv, în conformitate cu 

Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

f) dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului 

didactic, nedidactic şi din partea altor elevi din cadrul unităţii de învăţământ. Unitatea de învăţământ 

preuniversitar se va asigura că niciun elev nu este supus discriminării sau hărţuirii pe criterii de rasă, 

etnie, limbă, religie, sex, convingeri, dizabilităţi, naţionalitate, cetăţenie, vârstă, orientare sexuală, 

stare civilă, cazier, tip de familie, situaţie socio-economică, probleme medicale, capacitate 

intelectuală sau alte criterii cu potenţial discriminatoriu;  

g) dreptul de a beneficia de manuale şcolare gratuite pentru elevii din învăţământul de stat şi 

din învăţământul obligatoriu particular acreditat/autorizat, atât pentru învăţământul în limba română, 

cât şi pentru cel în limbile minorităţilor naţionale, conform legii;  

h) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere şcolară, profesională şi 

psihologică, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ 

preuniversitar, fiindu-le asigurată cel puţin o oră de consiliere psihopedagogică pe an;  

i) dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obţinute prin activităţile de cercetare-

dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare şi a eventualelor contracte 

dintre părţi;  

j) dreptul de a beneficia de susţinerea statului, pentru elevii cu nevoi sociale, precum şi 

pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale, conform prevederilor legale în vigoare;  

k) dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă;   

l) dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise;  
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m) dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia şcolii, în vederea obţinerii 

de trasee flexibile de învăţare. 

n) dreptul de a participa la cursurile opţionale organizate pe grupe / clase de elevi formate 

special în acest sens, în baza deciziei Consiliului de Administraţie, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare;  

o) dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a unităţii de învăţământ, inclusiv acces la 

biblioteci, săli şi spaţii de sport, computere conectate la Internet, precum şi la alte resurse necesare 

realizării activităţilor şi proiectelor şcolare în afara programului şcolar, în limitele resurselor umane 

şi materiale disponibile. Unităţile de învăţământ vor asigura în limita resurselor disponibile, accesul 

gratuit la materiale necesare realizării sarcinilor şcolare ale elevilor, în timpul programului de 

funcţionare.  

p) dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea 

drepturilor şi libertăţilor celorlalţi participanţi. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia 

demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine. Nu se consideră 

libertate de expresie, următoarele manifestări: comportamentul jignitor faţă de personalul din 

unitatea şcolară, utilizarea invectivelor, limbajului trivial, alte manifestări ce încalcă normele de 

moralitate;  

q) dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un număr maxim de şapte ore 

pe zi, cu excepţia orelor prevăzute pentru studiul limbii materne, a istoriei şi tradiţiei minorităţilor 

naţionale şi a învăţământului bilingv, conform legii;  

r) dreptul de a primi informaţii cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului 

semestru;  

s) dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare;  

t) dreptul de a învăţa în săli adaptate particularităţilor de vârstă şi nevoilor de învăţare, şi cu 

un număr adecvat de elevi şi cadre didactice, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei 

Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

u) dreptul de a participa, fără nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă, fără a fi 

obligaţi de cadre didactice sau de conducerea unităţii de învăţământ, la concursuri şcolare, olimpiade 

şi alte activităţi extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ preuniversitar sau de către terţi, în 

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

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

prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora; Elevii vor participa la programele şi 

activităţile incluse în programa şcolară;  

v) dreptul de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile şcolare şi 

extraşcolare, în limita resurselor disponibile;  

w) dreptul de a avea acces, la actele şcolare proprii ce stau la baza situaţiei şcolare;  

x) dreptul de a opta, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le vor urma şi 

să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor;  

y) dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în acord cu 

particularităţile de vârstă şi cu cele individuale. Elevii cu performanţe şcolare deosebite pot promova 

2 ani de studii într-un an şcolar. Avizul de înscriere aparţine consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ preuniversitar, pe baza unei metodologii privind promovarea a doi ani de studii într-

un an şcolar, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;  

z) dreptul de şcolarizare la domiciliu sau în unităţi complexe de asistenţă medicală, de tip 

spital, în conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei 

dizabilităţi, respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au afecţiuni pentru care sunt 

spitalizaţi pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni;  
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aa) dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin fişe 

anonime. Acestea vor fi completate la clasă şi predate cadrelor didactice în vederea identificării 

celor mai eficiente metode didactice. 

bb)dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării acestora,  

cc) dreptul de a întrerupe / relua studiile şi de a beneficia de transfer intre tipurile de 

invăţământ, în conformitate cu legislaţia în vigoare;  

dd) dreptul de a avea condiţii de acces de studiu şi evaluare adaptate dizabilităţilor, 

problemelor medicale sau tulburărilor specifice de invăţare, în condiţiile legii;  

ee) dreptul de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul unităţii 

de învăţământ.  

ff) dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţă, doar în cazul în care nu sunt prezenţi la 

ora de curs. Este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie.  

 

Art. 8  
(1) Copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, au 

aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi elevi.  

(2) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, pot beneficia 

de suport educaţional prin cadre didactice de sprijin şi itinerante, conform legislaţiei în vigoare; 

(3) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale sau alte tipuri de cerinţe educaţionale, stabilite 

prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, au dreptul să fie şcolarizaţi în 

unităţi de învăţământ de masă, special şi special integrat pentru toate nivelurile de învăţământ, 

diferenţiat, în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă;  

(4) Includerea beneficiarilor primari ai educaţiei în clase cu cerinţe educaţionale speciale, în 

urma diagnosticării abuzive pe diverse criterii (rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, apartenenţă la 

o categorie defavorizată), se sancţionează conform prevederilor legale;  

(5) în funcţie de tipul şi de gradul de deficienţă, elevii cu cerinţe educaţionale speciale au 

dreptul de a dobândi calificări profesionale corespunzătoare;  

 

Art. 9 În vederea exercitării dreptului de a contesta rezultatele evaluării la lucrările scrise, 

stipulat la alin.(i), pct. k), elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului, 

poate acţiona, astfel: 

a) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal solicită, oral, cadrului 

didactic să justifice rezultatul evaluării, în prezenţa elevului şi a părintelui, tutorelui sau 

susţinătorului legal, în termen de maximum 5 zile de la comunicare.  

b) în situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate 

satisfăcătoare, elevul, părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, conducerii 

unităţii de învăţământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau 

practice.  

c) Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul desemnează alte două cadre didactice 

de specialitate din unitatea de învăţământ preuniversitar, care nu predau la clasa respectivă şi care 

reevaluează lucrarea scrisă.  

d) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la pct. c) este nota rezultată 

în urma reevaluării. în cazul învăţământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de către 

cele două cadre didactice.  

e) în cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă şi nota 

acordată în urma reevaluării este mai mică de un punct, contestaţia este respinsă şi nota acordată 

iniţial rămâne neschimbată. în cazul în care diferenţa dintre nota iniţială şi nota acordată în urma 

reevaluării este de cel puţin 1 punct, contestaţia este acceptată. 4  
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f) în cazul acceptării contestaţiei, directorul anulează nota obţinută în urma evaluării iniţiale. 

Directorul trece nota acordată în urma contestaţiei, autentifică schimbarea prin semnătură şi aplică 

ştampila unităţii de învăţământ.  

g) Calificativul sau nota obţinută în urma contestaţiei rămâne definitiv/definitivă.  

h) în situaţia în care în unitatea de învăţământ preuniversitar nu există alţi 

învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar sau profesori de specialitate care să nu 

predea la clasa respectivă, pot fi desemnaţi, de către inspectoratul şcolar, cadre didactice din 

învăţământul primar sau profesori de specialitate din alte unităţi de învăţământ. Drepturi de asociere 

şi de exprimare  

 

Art. 10. 

Elevii beneficiază de următoarele drepturi de asociere:  

a) dreptul de a forma, adera şi participa la grupuri, organizaţii, structuri sau mişcări care 

promovează interesele elevilor, inclusiv la grupuri şi organizaţii non-formale, economice, sociale, 

recreaţionale, culturale sau altele asemenea, în condiţiile legii;  

b) dreptul la protest, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, fără perturbarea orelor de 

curs; 

c) dreptul la reuniune, în afara orarului zilnic. Activităţile pot fi organizate în unitatea de 

învăţământ preuniversitar, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea consiliului de 

administraţie. Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt 

prevăzute de lege şi care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranţei naţionale, 

al ordinii publice, pentru a proteja sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora;  

d) dreptul de a participa la şedinţele Consiliului Elevilor, în condiţiile prevăzute de prezentul 

statut;  

e) dreptul de a fi ales şi de a alege reprezentanţi, fără nicio limitare sau influenţare din partea 

personalului didactic sau administrativ;  

f) dreptul de a publica reviste, ziare, broşuri şi alte materiale informative, precum şi de a le 

distribui elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar, fără obligaţia unităţii de învăţământ de a 

publica materialele. Este interzisă publicarea şi distribuirea de materiale care aduc atingere 

securităţii naţionale, ordinii publice, drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, constituie atacuri 

xenofobe, denigratoare sau discriminatorii.  

 

Drepturi sociale  

Art. 11  

(1) Elevii beneficiază de următoarele drepturi sociale:  

a) dreptul de a beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de 

suprafaţă, naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar, naval şi fluvial, pe tot 

parcursul anului calendaristic.  

b) dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport menţionate la alin 

(1), litera a), pentru elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-

a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă, în conformitate cu prevederile 

legale in vigoare;  

c) dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, pe bază de abonament, în 

cazul în care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, în conformitate cu prevederile legale in 

vigoare;  

d) dreptul de a beneficia de decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-

întors pe semestru pentru elevii care care locuiesc la internat sau la gazdă,;  
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e) dreptul de a beneficia de burse sociale, de studiu şi de merit, de performanţă, precum şi de 

ajutoare sociale şi financiare în diverse forme, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale şi 

Cercetării Ştiinţifice;   

f) dreptul ca elevii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ 

special sau de masă, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, să beneficieze de 

asistenţă socială constând în alocaţie zilnică de hrană, a cazarmanentului, de rechizite şcolare, de 

îmbrăcăminte şi de încălţăminte, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a 

copilului, precum şi de găzduire gratuită în internate sau în centrele de asistare pentru copiii cu 

cerinţe educaţionale speciale din cadrul Direcţiilor Generale Judeţene/a Municipiului Bucureşti de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului;  

g) dreptul de a beneficia de locuri în tabere şi în şcoli de vară/iarnă, în condiţiile stabilite de 

autorităţile competente;  

h) dreptul antepreşcolarilor şi preşcolarilor de a putea beneficia de măsuri de protecţie 

socială (hrană, supraveghere şi odihnă) pe durata parcurgerii programului educaţional în cadrul 

unităţii de învăţământ respective, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare;  

i) dreptul elevilor de a putea beneficia de serviciile de cazare şi masă ale internatelor şi 

cantinelor şcolare, în condiţiile stabilite prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale unităţilor 

respective;  

j) dreptul la premii, burse, şi alte asemenea stimulente materiale elevilor cu performanţe 

şcolare înalte, precum şi celor cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau 

în activităţi culturale şi sportive, asigurate de către stat.  

k) Dreptul de a fi susţinuţi financiar pentru activităţile de performanţă, de nivel naţional şi 

internaţional de către Stat, persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii;  

l) dreptul la asistenţă medicală, psihologică şi logopedică gratuită în cabinete medicale, 

psihologice şi logopedice şcolare, ori în unităţi medicale de stat. La începutul fiecărui an şcolar, pe 

baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării 

ştiinţifice şi ministrului sănătăţii, se realizează examinarea stării de sănătate a elevilor; 

m) dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de 

teatru, de operă, de film şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţiile publice, 

conform legii.  

n) Dreptul de acces gratuit pe teritoriul României pentru elevii de naţionalitate română din 

străinătate, bursieri ai statului român, la toate manifestările prevăzute la alin (1), litera 1), conform 

legii;  

(2) în vederea stabilirii burselor şcolare prevăzute la art. 11 alin (1) lit. e):  

a) consiliile locale, respectiv consiliile judeţene, stabilesc anual, prin hotărâre, cuantumul şi 

numărul burselor care se acordă din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, 

conform legii;  

b) criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual de către 

consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în funcţie de fondurile repartizate şi de 

rezultatele elevilor, conform legii;  

c) elevii pot beneficia şi de bursă pe baza unui contract încheiat cu operatori economici, ori 

cu alte persoane juridice sau fizice, conform legii;  

d) elevii pot beneficia de credite oferite de bănci pentru realizarea studiilor,în condiţiile legii; 

e) elevii şi cursanţii străini din învăţământul preuniversitar, precum şi elevii etnici români cu 

domiciliul în străinătate pot beneficia de burse, conform prevederilor legale aplicabile;  

f) elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţilor de 

învăţământ de stat, în condiţiile legii.  
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(3) Autorităţile administraţiei publice locale din localitatea de domiciliu a elevilor din 

învăţământul obligatoriu, şcolarizaţi într-o altă localitate, cu sprijinul agenţilor economici sau al 

colectivităţilor locale, al societăţilor de binefacere, precum şi al altor persoane juridice sau fizice pot 

asigura acestor elevi, în situaţii bine justificate, servicii de transport, de masă şi de internat. (4) în 

condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, statul subvenţionează costurile aferente frecventării 

liceului de către elevii provenind din grupurile socioeconomice dezavantajate, precum şi costurile 

pentru cei care frecventează învăţământul profesional. 

 

Alte drepturi  

Art. 12  

Elevii beneficiază şi de următoarele drepturi: 

 a) dreptul de a beneficia în mod gratuit de acte şi de documente de studii, în condiţiile legii. 

Unităţile de învăţământ vor emite documentele solicitate, conform legii;  

b) dreptul de răspuns la solicitările pentru informaţii de interes public, în conformitate cu 

prevederile Legii 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare;  

c) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate, în condiţiile legii;  

d) dreptul de a beneficia de un „Ghid al elevului”, elaborat de Consiliul Judeţean al Elevilor, 

cu avizul Consiliului Naţional al Elevilor, conţinând informaţii referitoare la: drepturile şi obligaţiile 

elevului, disciplinele din planul de învăţământ, serviciile puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ 

preuniversitar, procedurile de evaluare, baza materială a şcolii, informaţii despre Consiliul Elevilor 

şi alte structuri asociative, modalităţi de acces la burse şi alte mijloace de finanţare, mobilităţi, 

precum şi alte facilităţi şi subvenţii acordate; Inspectoratul şcolar sau unitatea de învăţământ pot 

susţine financiar publicarea acestui ghid, în funcţie de resursele disponibile;  

e) dreptul de a avea profesori repartizaţi la clasă în mod nediscriminatoriu;  

 

 

Recompensarea elevilor 

 Art. 13  

(1) Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară pot primi 

următoarele recompense:  

a) evidenţiere în faţa clasei şi/sau în faţa colegilor din şcoală sau în faţa consiliului 

profesoral;  

b) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, tutorelui sau susţinătorului legal, cu 

menţiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat;  

c) burse de merit, de studiu şi de performanţă sau alte recompense materiale acordate de stat, 

de agenţi economici sau de sponsori, conform prevederilor în vigoare;  

d) premii, diplome, medalii;  

e) recomandare pentru a beneficia, cu prioritate, de excursii sau tabere de profil din ţară şi 

din străinătate;  

f) premiul de onoare al unităţii de învăţământ preuniversitar;  

(2) Performanţa elevilor la concursuri, olimpiadele pe discipline, la olimpiadele 

inter/transdisciplinare, la olimpiadele de creaţie tehnico-ştiinţifică şi artistică şi la olimpiadele 

sportive se recompensează financiar, în conformitate cu prevederile stabilite de Ministerul Educaţiei 

Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; 

(3) La sfârşitul anului şcolar, elevii pot fi premiaţi pentru activitatea desfăşurată, cu diplome 

sau medalii, iar acordarea premiilor se face la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea 

învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, a profesorului diriginte, a 

consiliului clasei, a directorului şcolii sau a Consiliului Şcolar al Elevilor.   
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(4) Diplomele sau medaliile se pot acorda: a) pentru rezultate deosebite la învăţătură, sau pe 

discipline/module de studiu, potrivit consiliului profesoral al unităţii; numărul diplomelor pe care un 

elev le poate primi nu este limitat;  

b) pentru alte tipuri de performanţe: pentru purtare, pentru alte tipuri de activităţi sau 

preocupări care merită să fie apreciate.  

(5) Elevii din învăţământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal pot obţine premii dacă: 

a) au obţinut primele medii generale pe clasă şi acestea nu au valori mai mici de 9.00; pentru 

următoarele medii se pot acorda menţiuni conform reglementărilor interne ale unităţii de 

învăţământ;  

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

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

desfăşurate la nivel local, judeţean/al municipiului Bucureşti, naţional sau internaţional;  

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

e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.  

(6) Pot fi acordate premii şi pentru alte situaţii prevăzute de regulamentul de organizare şi 

funcţionare al unităţii de învăţământ.  

(7) Unitatea de învăţământ preuniversitar poate stimula activităţile de performanţă înaltă ale 

copiilor/elevilor la nivel local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din 

asociaţiei părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale şi 

altele asemenea.   

 

 

CAPITOLUL AL III-LEA   ÎNDATORIRILE/OBLIGAŢIILE ELEVILOR 

Art. 14  

Elevii au următoarele îndatoriri:  

a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi 

competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;  

b) de a respecta regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar;  

c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară 

decentă şi adecvată şi să poarte elemente de identificare în conformitate cu legislaţia în vigoare si cu 

regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar. Ţinuta vestimentară sau lipsa 

elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului in perimetrul 

şcolii.  

d) de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenenţa informaţiilor prezentate în 

lucrările elaborate;  

e) de a elabora şi susţine lucrări la nivel de disciplină/modul şi lucrări de absolvire originale;  

f) de a sesiza autorităţile competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de învăţământ şi 

a activităţilor conexe acestuia, în condiţiile legii;  

g) de a sesiza reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar pune în 

pericol siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice.  

h) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la care 

au acces; i) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar;  

j) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către 

instituţiile de învăţământ preuniversitar;  

k) de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de 

către instituţia de învăţământ preuniversitar, în urma constatării culpei individuale;  
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l) de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi de a-1 prezenta cadrelor didactice pentru 

trecerea notelor obţinute în urma evaluărilor precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali 

pentru luare la cunoştinţă în legătură cu situaţia şcolară;  

m) de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la sfârşitul anului 

şcolar;  

n) de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevi şi 

personalul unităţii de învăţământ;  

o) de a cunoaşte şi respecta prevederile Statutului Elevului şi ale Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a unităţii de învăţământ, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de 

vârstă şi individuale ale acestora;  

p) de a ocupa locurile stabilite în timpul deplasării în microbuzele şcolare, de a avea un 

comportament şi un limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijloacele de transport şi de a 

respecta regulile de circulaţie;  

q) de a cunoaşte şi de a respecta, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de 

vârstă şi individuale ale acestora, normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de prevenire şi 

de stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă, precum şi normele de protecţie a mediului. 

r) de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinţilor, 

tutorilor sau susţinătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în funcţie de 

recomandările medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol 

sănătatea colegilor sau a personalului din unitate.  

 

Interdicţii  

Art. 15  

 

Elevilor le este interzis:  

 

a) să distrugă, modifice sau completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi 

matricole, carnete de elev şi orice alte documente din aceeaşi categorie sau să deterioreze bunurile 

din patrimoniul unităţii de învăţământ;  

b) să introducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ preuniversitar, materiale care, prin 

conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a ţării, care 

cultivă violenţa, intoleranţa sau care lezează imaginea publică a unei persoane; 

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

d) să deţină sau să consume, droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, 

substanţe etnobotanice şi sa participe la jocuri de noroc;  

e) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme 

sau alte produse pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri 

lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi 

psihică a elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ. Elevii nu pot fi deposedaţi de bunurile 

personale care nu atentează la siguranţa personală sau a celorlalte persoane din unitatea de 

învăţământ, în conformitate cu prevederile legale;  

f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic 

în incinta unităţilor de învăţământ;  

g) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; 

prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de 

curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de 

urgenţă;  

h) să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă;  
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i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, şi să manifeste 

violenţă în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ; j) să 

provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei; k) să 

părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, cu excepţia elevilor 

majori şi a situaţiilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de 

învăţământ;  

l) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar;  

m) să invite/ faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii 

şi al diriginţilor;   

 

 

CAPITOLUL AL IV-LEA 

SANCŢIONAREA ELEVILOR 

 

Sancţionarea elevilor  

Art. 16  

 

(1) Elevii din sistemul de învăţământ de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat, care 

săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor 

fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora conform prevederilor prezentului statut.  

(2) Pentru a putea fi sancţionaţi, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unităţii de 

învăţământ sau în cadrul activităţilor extraşcolare. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului 

unităţii de învăţământ sau în afara activităţilor extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, 

elevii răspund conform legislaţiei în vigoare.  

(3) Elevii au dreptul la apărare, conform legii.  

(4) Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:  

a) observaţie individuală;  

b) mustrare scrisă;  

c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, Bani de liceu, a 

bursei profesionale;  

d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;  

e) preavizul de exmatriculare;  

f) exmatriculare.  

(5) Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor, 

tutorilor sau susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau 

ulterior, după caz. 

(6) Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este 

interzisă în orice context.  

(7) Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare.  

(8) Sancţiunile prevăzute la punctul 4, lit. d-f, nu se pot aplica în învăţământul primar.  

(9) Sancţiunile prevăzute la punctul 4, lit. e-f, nu se pot aplica în învăţământul 

obligatoriu.  
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Sancţiuni  

Art. 17  

(1) Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective.  

(2) Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea 

regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie insoţită de 

consilierea acestuia, care să urmărească remedierea comportamentului. Sancţiunea se aplică de către 

profesorul diriginte, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau de către 

directorul unităţii de învăţământ.  

 

Art. 18  

(1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru 

învăţământul primar sau profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea.  

(2) Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au 

petrecut faptele susceptibile de sancţiune, spre validare. Sancţiunea se consemnează în registrul de 

procese -verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de 

către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, la 

sfârşitul semestrului.  

(3) Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/ 

tutorelui/susţinătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situaţia în care acest lucru nu este 

posibil, prin poştă, cu confirmare de primire.  

(4) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului. 11 

(5) Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, 

în învăţământul primar.  

 

Art. 19 

(1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea 

consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral.  

(2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea 

calificativului, în învăţământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de mvaţamant.  

 

Art. 20  

(1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se consemnează 

într-un document care se înmânează de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul 

primar/profesorul diriginte/director, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al 

elevului minor şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.  

(2) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol.  

(3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la 

propunerea consiliului clasei.  

 

Anularea sancţiunii  

Art. 21  

(1) După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul se 

reîntruneşte. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolul 16, alin. (4), 

lit. a-e) dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de 

şcoală, până la încheierea semestrului sau a anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la 

purtare, asociată sancţiunii, poate fi anulată.  

(2) Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se aprobă de 

către entitatea care a aplicat sancţiunea.  
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Sancţiuni privind nefrecventarea orelor de curs  

Art. 22 

(1) Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe 

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

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

(2) Elevii care au media la purtare mai mica decât 9 în anul şcolar anterior, nu pot fi admişi 

în unităţile de învăţământ cu profil militar, confesional şi pedagogic.  

 

Pagube patrimoniale  

Art. 23  

(1) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţii de 

învăţământ sunt obligaţi să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul Civil, 

toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau 

să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase.  

(2) în cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi 

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

tipului de manual deteriorat. în caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. 

Elevii nu pot fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea 

manualelor şcolare.  

 

 

Contestarea  

Art. 24 

(1) Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevăzute la art. 16 se adresează, de 

către elev sau, după caz, de către părintele/tutorele/susţinătoml legal al elevului, Consiliului de 

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

sancţiunii.  

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

secretariatul unităţii de învăţământ. Hotărârea Consiliului de Administraţie nu este definitivă şi 

poate fi atacată ulterior la instanţa de contencios administrativ din circumscripţia unităţii de 

învăţământ, conform legii.  

 

Art. 25 

În vederea reprezentării drepturilor şi intereselor elevilor, aceştia se pot asocia în:  

a) consiliul elevilor;  

b) asociaţiile reprezentative ale elevilor;  

 

Moduri de reprezentare  

Art. 26  

Interesele şi drepturile elevilor sunt reprezentate şi apărate prin:  

a) participarea reprezentanţilor elevilor în organismele, foruri, consilii, comisii şi alte 

organisme şi structuri asociative care au impact asupra sistemului educaţional;  

b) participarea reprezentanţilor elevilor aleşi în organismele administrative şi forurile 

decizionale sau consultative din cadrul unităţii de învăţământ liceal şi profesional;  

c) participarea reprezentantului elevilor în Consiliul de Administraţie al unităţii de 

învăţământ, conform legii;  

d) depunerea de memorandumuri, petiţii, plângeri, solicitări sau altele asemenea, după caz;  
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e) transmiterea de comunicate de presă, luări publice de poziţie şi alte forme de comunicare 

publică;  

f) alte modalităţi de exprimare a doleanţelor, drepturilor şi poziţiei reprezentaţilor elevilor, 

inclusiv organizarea de acţiuni de protest, cu respectarea normelor legale în vigoare. Elevii 

reprezentanţi  

 

Art. 27  

Se consideră reprezentanţi ai elevilor următorii:  

a) preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Şcolar al Elevilor;  

b) reprezentanţii elevilor în Birourile Executive ale Consiliului Judeţean al Elevilor/Consiliul 

Naţional al Elevilor şi în structurile de conducere ale asociaţiilor reprezentative ale elevilor legal 

constituite, ce au prevăzut în Statut scopul reprezentării elevilor;  

c) reprezentantul elevilor în Consiliul de Administraţie;  

d) reprezentanţii elevilor în comisiile unităţii de învăţământ, inspectoratelor şcolare, 

autorităţilor locale sau centrale.  

 

Alegerea sau desemnarea reprezentanţilor  

Art. 28  

(1) Reprezentanţii elevilor din organismele administrative sau din forurile decizionale sau 

consultative ale unităţii de învăţământ liceal sau profesional sunt aleşi, la începutul fiecărui an 

şcolar, de către elevii unităţii de învăţământ liceal, profesional sau postliceal. 

(2) Fiecare elev are dreptul de a alege şi de a fi ales ca reprezentant al elevilor din unitatea de 

învăţământ preuniversitar. Este interzisă limitarea sau restrângerea dreptului de a alege sau de a fi 

ales, indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, statut socioeconomic, convingeri sociale 

sau politice, sex, orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, boală, apartenenţă la un grup defavorizat, 

medie generală, medie la purtare, situaţie şcolară precum şi orice alt criteriu discriminatoriu.  

(3) Cadrelor didactice sau personalului administrativ din unitatea de învăţământ 

preuniversitar le este interzis să influenţeze procedurile de alegere a elevilor reprezentanţi, indiferent 

de nivelul de reprezentare. Influenţarea alegerilor se 15 sancţionează conform prevederilor art. 280 

din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  

(4) Modul concret de desfăşurare a alegerilor pentru elevii reprezentanţi se stabileşte de 

aceştia printr-un regulament adoptat de către Consiliul Naţional al Elevilor. Relaţia dintre elevii 

reprezentanţi şi structurile asociative reprezentative  

 

Art. 29 

(1) Asociaţiile reprezentative ale elevilor constituite la nivel de unitate de învăţământ, fie 

direct, fie prin sucursale sau filiale au dreptul să monitorizeze procesul electoral de desemnare a 

reprezentanţilor elevilor.  

(2) Elevii reprezentanţi au dreptul să constituie sau să facă parte din asociaţii reprezentative.  

 

Drepturile elevilor reprezentanţi  

Art. 30  

Elevii reprezentanţi au următoarele drepturi:  

a) de a avea acces la activităţile desfăşurate de către organismele în cadrul cărora este 

reprezentant şi informaţiile ce vizează activitatea acestora, în condiţiile legii;  

b) de a folosi baza materială a unităţii de învăţământ, în conformitate cu îndatoririle ce îi 

revin din calitatea de reprezentant;  
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c) de a li se reprograma evaluările periodice, dacă acestea s-au suprapus peste activităţile 

aferente calităţii de elev reprezentant;  

d) de a i se motiva absenţele în baza unor documente justificative, care atestă prezenţa 

elevului reprezentant la activităţile derulate prin prisma calităţii şi care sunt semnate de 

preşedintele/directorul comisiei/structurii la care elevul reprezentant a participat. îndatoririle elevilor 

reprezentanţi  

 

Art. 31  

Elevii reprezentanţi au următoarele îndatoriri:  

a) de a respecta prevederile cuprinse în prezentul statut;  

b) de a reprezenta interesele elevilor, fără a fi influenţaţi de factori politici;  

c) de a reprezenta interesele tuturor elevilor, indiferent de naţionalitate, sex, religie, 

convingeri politice, orientare sexuală şi alte criterii discriminatorii;  

d) de a informa elevii cu privire la activităţile întreprinse şi deciziile luate şi de a asigura 

diseminarea informaţiilor în timp util;  

e) de a participa la activităţile care decurg din poziţia pe care o deţin, conform prevederilor 

legale;  

f) de a răspunde oricărui elev pe care îl reprezintă atunci când îi este semnalată o problemă 

care ţine de atribuţiile ce îi revin din calitatea de elev reprezentat;  

g) de a păstra periodic dialogul cu elevii pe care îi reprezintă prin publicarea datelor de 

contact pe site-ul unităţii de învăţământ sau pe diverse panouri de afişaj din unitatea de învăţământ, 

h) de a fi informaţi periodic referitor la subiectele relevante care sunt în dezbatere, publicarea 

deciziilor care privesc elevii, precum şi alte informaţii de interes.  

 

CAPITOLUL AL VI-LEA 

ASOCIEREA ELEVILOR 

Drepturi ale formelor de asociere ale elevilor 

Art. 32  

Consiliul Naţional al Elevilor şi asociaţiile reprezentantive ale elevilor au următoarele 

drepturi: a) dreptul de a fi consultate pentru toate deciziile majore ce privesc dezvoltarea 

învăţământului preuniversitar şi a procesului educaţional, după caz şi după nivelul de 

reprezentativitate;  

b) dreptul de a folosi spaţiul unităţii de învăţământ pentru desfăşurarea obiectivelor asumate 

şi pentru a derula activităţile interne, cu acordul Consiliului de Administraţe al unităţii de 

învăţământ, în condiţiile legii; Asociaţiile reprezentative ale elevilor  

 

Art. 33 

(1) Sunt considerate asociaţii reprezentative ale elevilor organizaţiile neguvernamentale, 

înfiinţate în baza prevederilor legale în vigoare, care îndeplinesc cumulativ următoarele cerinţe: a) 

au statut propriu, în care au declarat ca scop reprezentarea intereselor şi drepturilor elevilor;  

b) nu fac propagandă politică partizană sau religioasă;  

c) au cel puţin 75% dintre membri elevi în sistemul de învăţământ preuniversitar românesc.  

(2) Asociaţiile reprezentative îşi pot desfăşura activitatea la nivel naţional, judeţean, local sau 

şcolar.  

(3) Filialele sau sucursalele asociaţiilor reprezentative au acelaşi statut reprezentativ, în 

raport cu scopul înfiinţării acestora.  

 

Reprezentarea elevilor în Consiliul Şcolar al Elevilor  
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Art. 34  

(1) Fiecare clasa îşi va alege reprezentantul 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 şi nici nu le este permisă influenţarea deciziei 

elevilor.  

(2) în fiecare unitate de învăţământ de stat, particular şi confesional se constituie consiliul 

şcolar al elevilor, format din reprezentanţii elevilor din fiecare clasă.  

Mod de organizare  

Art. 35 

(1) Consiliul Şcolar al Elevilor este structură consultativă şi reprezintă interesele elevilor din 

învăţământul preuniversitar, la nivelul unităţii de învăţământ.  

(2) Prin Consiliul Şcolar al Elevilor, elevii îşi exprimă opinia în legătură cu problemele care 

îi afectează în mod direct.  

(3) Consiliul Şcolar al Elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, adaptat la 

specificul şi nevoile şcolii, elaborat pe baza unui regulament-cadru stabilit de Consiliul Naţional al 

Elevilor.  

(4) Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ desemnează un cadru didactic care va 

asigura o comunicare eficientă între corpul profesoral şi consiliul elevilor. Acesta nu se va implica 

în luarea deciziilor Consiliului Şcolar al Elevilor.  

(5) Conducerea unităţii de învăţământ sprijină activitatea Consiliului Şcolar al Elevilor, prin 

punerea la dispoziţie a logisticii necesare desfăşurării activităţii acestuia şi a unui spaţiu pentru 

întrunirea Biroului Executiv şi a Adunării Generale a respectivului Consiliu Şcolar al Elevilor. 

Fondurile aferente desfăşurării activităţilor specifice se asigură din finanţarea suplimentară, fără a 

afecta derularea activităţilor educaţionale. Atribuţiile Consiliului Şcolar al Elevilor  

Art. 36 

Consiliul elevilor are următoarele atribuţii:  

a) reprezintă interesele elevilor şi transmite Consiliului de Administraţie, 

directorului/directorului adjunct şi consiliului profesoral punctul de vedere al elevilor referitor la 

problemele de interes pentru aceştia;  

b) apără drepturile elevilor la nivelul unităţii de învăţământ şi sesizează încălcarea lor;  

c) se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, informând 

conducerea unităţii de învăţământ despre acestea şi propunând soluţii;  

d) sprijină comunicarea între elevi şi cadre didactice;  

e) dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaborează proiecte;  

f) poate iniţia activităţi extraşcolare, evenimente culturale, concursuri, excursii etc;  

g) poate organiza acţiuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale/ provenind 

din medii dezavantajate, pe probleme de mediu şi altele asemenea;  

h) poate sprijini proiectele şi programele educative în care este implicată unitatea de 

învăţământ preuniversitar;  

i) propune modalităţi pentru a motiva elevii să se implice în activităţi extraşcolare;  

j) dezbate proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;  

k) organizează alegeri pentru funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar, la termen sau 

în cazul în care posturile sunt vacante;  

l) desemnează un membru observator pentru Consiliul de Administraţie, conform legii;  

m) organizează alegerile pentru elevul reprezentant cu drept de vot în Consiliul de 

Administraţie;  
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n) deleagă reprezentanţi, prin decizia preşedintelui Consiliului Şcolar al Elevilor, în Comisia 

de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, Comisia de Prevenire şi Combatere a Violenţei şi orice altă 

comisie din care reprezentanţii elevilor fac parte, conform legii;  

o) Consiliul Şcolar al Elevilor va completa o secţiune din raportul activităţilor educative 

extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ, în care va preciza opinia elevilor faţă de activităţile 

educative extraşcolare realizate. Adunarea Generală a Consiliului Şcolar al Elevilor  

 

CAPITOLUL A L VII-LEA 

CONSILIUL ŞCOLAR AL ELEVILOR 

 

Art. 37  
(1) Forul decizional al Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ 

preuniversitar este Adunarea Generală. 

(2) Adunarea Generală a Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ 

preuniversitar este formată din reprezentanţii claselor şi se întruneşte cel puţin o dată pe lună.  

(3) Consiliul elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar are următoarea structură:  

a) Preşedinte;  

b) Vicepreşedinte/vicepreşedinţi, în funcţie de numărul de elevi din şcoală;  

c) Secretar;  

d) Membri: reprezentanţii claselor.  

(4) Preşedintele, vicepreşedintele/vicepreşedinţii şi secretarul formează Biroul Executiv. 

Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor  

 

Art. 38  

(1) Elevii din unitatea de învăţământ preuniversitar aleg prin vot universal, secret şi liber 

exprimat Biroul Executiv al Consiliului Şcolar al Elevilor.  

(2) Pentru unităţile de învăţământ care au doar clase din învăţământul primar si gimnazial, 

Biroul Executiv este ales dintre elevii claselor a VIl-a - a VIII-a.  

(3) Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor participă, cu statut de observator, la şedinţele 

Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ, la care se discută aspecte privind elevii, la 

invitaţia scrisă a directorului unităţii de învăţământ. 

(4) În funcţie de tematica anunţată, preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor poate desemna 

alt reprezentant al elevilor ca participant la anumite şedinţe ale Consiliului de Administraţie.  

(5) Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor, elev din învăţământul profesional, liceal sau 

postliceal, activează în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii. 

(6) Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar are 

următoarele atribuţii:  

a) colaborează cu responsabilii departamentelor Consiliului Şcolar al Elevilor;  

b) conduce întrunirile Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ;  

c) este purtătorul de cuvânt al Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ 

preuniversitar;  

d) asigură desfăşurarea discuţiilor într~un spirit de corectitudine, precum şi respectarea 

ordinii şi a libertăţii de exprimare;  

e) propune excluderea unui membru, în cadrul Biroului Executiv şi a Adunării Generale, 

dacă acesta nu îşi respectă atribuţiile sau nu respectă regulamentul de funcţionare al consiliului;  

(7) Mandatul preşedintelui Consiliului Şcolar al Elevilor este de 2 ani. După un an de 

mandat, preşedintele îşi prezintă raportul de activitate în cadrul Adunării Generale. Dacă raportul de 
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activitate este respins cu votul majorităţii absolute, preşedintele este demis din funcţie. 

Vicepreşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor  

Art. 39  

(1) Vicepreşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar 

are următoarele atribuţii:  

a) monitorizează activitatea departamentelor;  

b) preia atribuţiile şi responsabilităţile preşedintelui în absenţa acestuia, prin delegaţie;  

c) elaborează programul de activităţi al consiliului;  

(2) Mandatul vicepreşedintelui Consiliului Şcolar al Elevilor este de 2 ani. După un an de 

mandat, vicepreşedintele îşi prezintă raportul de activitate în cadrul Adunării Generale. Dacă 

raportul de activitate este respins cu votul majorităţii absolute, vicepreşedintele este demis din 

funcţie.  

(3) în unităţile de învăţământ, cu predare în limba română, în care există şi clase/secţii cu 

predare în limbile minorităţilor naţionale sau în unităţile de învăţământ în limbile minorităţilor 

naţionale, în care funcţionează şi clase/secţii cu predare în limba română, în Consiliul Şcolar al 

Elevilor este cooptat, în funcţia de vicepreşedinte, un reprezentant al claselor cu predare în limba 

minorităţilor naţionale, respectiv al claselor cu predare în limba română, după caz.  

Secretarul Consiliului Şcolar al Elevilor  

Art. 40  

(1) Secretarul Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar are 

următoarele atribuţii:  

a) întocmeşte procesul-verbal al întrunirilor Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de 

învăţământ preuniversitar;  

b) notează toate propunerile avansate de Consiliului Şcolar al Elevilor.  

(2) Mandatul secretarului Consiliului elevilor este de 2 ani. După un an de mandat, secretarul 

îşi prezintă raportul de activitate în cadrul Adunării Generale. Dacă raportul de activitate este respins 

cu votul majorităţii absolute, secretarul este demis din funcţie. întrunirile Consiliului Şcolar al 

Elevilor  

Art. 41  

Întrunirile Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar se vor 

desfăşura de câte ori este cazul, fiind prezidate de preşedinte. Membrii Consiliului Şcolar al Elevilor  

Art. 42  

(1) Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar are în componenţă 

departamentele prevăzute în propriul regulament.  

(2) Membrii trebuie să respecte regulile adoptate de către Consiliul Şcolar al Elevilor şi să 

asigure aplicarea hotărârilor luate în rândul elevilor. Prezenţa membrilor la activităţile Consiliului 

Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar este obligatorie. Membrii Consiliului 

Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar care înregistrează trei absenţe 

nemotivate consecutive vor fi înlocuiţi din aceste funcţii.  

(3) Membrii Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar au 

datoria de a prezenta Consiliului de Administraţie, respectiv consiliului profesoral, problemele 

specifice procesului instructiv - educativ cu care se confruntă colectivele de elevi.  

(4) Tematica discuţiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului instructiv - 

educativ, îmbunătăţirea condiţiilor de studiu ale elevilor şi organizarea unor activităţi cu caracter 

extraşcolar de larg interes pentru elevi, activităţi care sunt, ca desfăşurare, de competenţa unităţii de 

învăţământ.  

(5) Fiecare membru al Consiliului Şcolar al Elevilor are dreptul de a vota sau de a se abţine 

de la vot. Votul poate fi secret sau deschis.  
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CAPITOLUL AL VIII-LEA 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Aplicarea statutului elevului  

Art. 43 

Unităţile de învăţământ asigură respectarea prevederilor prezentului statut prin intermediul 

tuturor organismelor interne a cadrelor didactice şi elevilor. Monitorizarea respectării statutului  

 

Art. 44  

Consiliul Judeţean al Elevilor şi asociaţiile reprezentative elaborează un raport anual privind 

respectarea prevederilor prezentului statut în fiecare unitate de învăţământ preuniversitar din 

respectivul judeţ sau din municipiul Bucureşti. Raportul are în vedere un an şcolar şi se face public 

la finalizarea acestuia sau la începutul anului şcolar următor. Comunicarea publică are în vedere 

website-urile unităţilor de învăţământ, ale inspectoratelor şcolare, website-urile Consiliului Elevilor 

şi pe cele ale asociaţiilor reprezentative ale elevilor. în cazul constatării unor deficienţe, unităţile de 

învăţământ au obligaţia de a le remedia şi de a comunica public modalităţile de soluţionare a 

acestora.  

 

Intrarea în vigoare  

Art. 45  

Prezentul statut intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării lui în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, conform 

articolului 80, alin. (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare. Modificarea  

 

Art. 46  

Statutul elevului poate fi modificat prin Ordin de Ministru la propunerea Consiliului Naţional 

al Elevilor, a asociaţiilor reprezentative ale elevilor legal constituite, a federaţiei naţionale a 

părinţilor, a federaţiilor sindicale. Relaţia cu alte acte normative inferioare sau egale  

 

Art. 47  

Orice reglementare în domeniu legal prevăzută într-un act normativ inferior sau egal, aflată 

în contradicţie cu prezentul statut, este abrogată de drept. 

 

 


