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REGULAMENTUL INTERN AL ȘCOLII GIMNAZIALE VIISOARA
An școlar 2021-2022
Cap. I DISPOZITII GENERALE
Art. 1. Prezentul Regulament de Ordine Interioară conţine norme privind desfăşurarea activităţilor educative
şcolare şi extraşcolare, a activităţilor de natură adminstrativă, financiar – contabile şi de secretariat din cadrul ŞCOLII
GIMNAZIALE VIIŞOARA, fiind elaborat în conformitate cu:
-

Legea Educației Naționale nr. 1/201;

-

ROFUIP aprobat prin O.M.E.C. nr. 5.447 din 31 august 2020;

-

Statutul elevului-aprobat prin OMEN nr.4742/2016;

-

Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea,
odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor;

-

Ordinul nr. 5196/1756/03.09.2021 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;

-

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii cu modificările și completările ulterioare

Art. 2. Respectarea prezentului Regulament este obligatorie pentru directori, personalul didactic de predare,
personalul didactic auxiliar şi nedidactic, elevi şi părinţi.
Art. 3. Regulile de disciplina şi obligatiile reciproce ale întregului personal, precum şi ale elevilor şi părinţilor care
decurg din prezentul Regulament sunt stabilite în vederea desfăşurarii în conditii optime a procesului instructiv-educativ
precum şi a activităţilor conexe care se desfașoară în cadrul şclii.
Art. 4. Prevederile prezentului Regulament se pot modifica şi/sau completa ulterior ori de cate ori este cazul, la
iniţiativa a 2/3 din numărul membrilor Consiliului de Administraţie şi cu consultatrea organizaţiei sindicale din cadrul
şcolii. Modificarile şi/sau completările ulterioare vor fi aduse la cunoștința întregului personal şi a elevilor în termen de 3
zile de la efectuare.
Art. 5. Prevederile prezentului Regulament se aplică şi personalului angajat temporar, în regim de cumul sau cu
normă incompletă, persoanelor detaşate în unitate, studenţilor aflaţi în practică pedagogică şi îndrumătorilor acestora,
precum şi personalului angajat pentru prestarea de servicii şcolii.
Art. 6. Conducerea şcolii va coordona negocierea actualului Regulament în cadrul Consiliului de Administraţie,
Consiliului Elevilor, Comitetelor de Părinţi şi Consiliului Profesoral, cât şi prelucrarea sa de către toţi învăţătorii şi
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profesorii diriginţi la clase, tuturor elevilor şi părinţilor acestora sub semnătură. Un exemplar din Regulament va exista la
biblioteca şcolii putând fi consultat de orice angajat al şcolii, de elevi şi de părinţi.
Art. 7. Regulamentul de Ordine Interioară este adoptat în conformitate cu legislatia în vigoare şi nu i se substituie
acesteia. Necunoașterea prevederilor prezentului Regulament nu absolvă personalul şcolii, elevii şi părinţii acestora de
consecinţele încalcării lui.
Art. 8. Conducerea şcolii, învăţătorii/profesorii pentru învățământ primar şi profesorii diriginţi au obligaţia
prelucrării prezentului Regulament tuturor elevilor şi părinţilor acestora. Prelucrarea prezentului Regulament pentru
personalul didactic auxiliar şi nedidactic se va efectua de către conducerea şcolii.
Cap. II MANAGEMENTUL ŞCOLII GIMNAZIALE VIIŞOARA
Art. 9. Consiliul de administrație (CA) este organ de conducere al unităţii de învăţământ. Se organizează şi
funcţionează conform Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de
învăţământ, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Nr. 4619/22.09.2014. Directorul unităţii de învăţământ de
stat este preşedintele consiliului de administraţie. C.A. este organul de decizie în domeniul organizatoric-administrativ şi a
politicii educaţionale a şcolii. Este format din 9 membrii, iar reprezentantul sindicatului are statut de observator. C.A. are
atribuţiile si competenţele prevăzute în ROFUIP/2020. C.A. se întruneşte lunar, precum şi ori de câte ori situaţia o impune.
În condiții speciale generate de pandemie, calamități naturale sau alte situații speciale C.A. se poate întruni și în ședințe online cf. prevederilor ROFUIP/2020.
Art. 10. Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu atribuţiile conferite
de legislaţia în vigoare, cu hotărârile C.A. al unităţii de învăţământ, cu prevederile ROFUIP/2020. Este președintele C.A. și
al Consiliului profesoral. El reprezintă instituţia în relaţiile cu forurile superioare şi în relaţiile de parteneriat. Îşi indeplineşte
toate atribuţiile prevăzute în fişa postului, respectă şi duce la îndeplinire prevederile contractului de management semnat.
Art. 11. Directorul adjunct îndeplineşte atribuţiile din fişa postului şi cele delegate de director pe perioade
determinate (aceste atribuţii trebuie menţionate concret). Coordonează activitatea educativă şcolară şi extracurriculară,
activitatea coordonatorului de programe şi proiecte a activităţii diriginţilor. El reprezintă conducerea şcolii la sedinţele
Consiliului Reprezentativ al Părinţilor şi la cele ale Consiliului elevilor.
Art. 12. Managementul operativ al şcolii este asigurat de directori pe întrega perioada de desfăşurare a activitităţii
şcolare.
Art. 13. Programul de audienţe este următorul :
Numele şi prenumele
Ziua de audienţe
Director
Director adjunct

Luni
Vineri

Orele de audienţe
12-16
12-16

Art. 14. Consiliul profesoral (C.P.) a) gestionează şi asigură calitatea actului didactic. Totodată analizează şi dezbate
raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învăţământ. Este format din totalitatea cadrelor
didactice. La şedintele C.P. participă şi personalul didactic auxiliar atunci când se discută probleme referitoare la activitatea
acestuia. C.P. îndeplineşte atribuţiile prevăzute de ROFUIP/2020. Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau ori de câte
ori este necesr, la solicitarea a 2/3 din numărul membrilor consiliului elevilor, a ½+1 din numărul membrilor consiliului
reprezentativ al părinţilor sau la solicitarea a 2/3 din numărul membrilor C.A. În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi,
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intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii excepţionale, şedinţele consiliului profesoral se pot desfăşura on-line, prin
mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferinţă.

Cap. III. PERSONALUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Art.15. Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic are obligaţia să efectueze toate activităţile prevăzute
pentru postul pe care-l ocupă. Cadrul didactic poartă răspunderea calităţii activităţii didactice pe care o desfăşoară, conform
legii şi conştiinţei profesionale proprii.
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Muncitor-1
Îngrijitoare-5
Paznic-1
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Coordonator de proiectemşi
Programe educative
Prof. Liana Ciocan

Comisia pentru prevenirea
şi eliminarea violenţei, a
faptelor de corupţie şi
discriminării în mediul
şcolar şi promovarea
interculturalităţii.
Prof. Stoica Mihaela

↓
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE-13 membri
↓
DIRECTOR
Prof. Camelia Costantea

Comisia pentru controlul
managerial intern
Dir. Adj. Feher Ileana

DIRECTOR ADJUNCT
Prof. Feher Ileana

Comisia de securitate şi
sănătate în muncă şi
pentru situaţii de urgenţă
Prof. Costantea Camelia

Comisia pentru curriculum
Prof. Emilia Crișan

CONSILIUL PROFESORAL-43 membri

Administrator financiar
Andrea Szasz

Secretar Natalia Sălăgean

Andreea Todea

Bibliotecar

Cozac Loredana

Mediator școlar

Pesonal nedidactic

Nr. înreg. 1653/24009.2020
Director Camelia Costantea

ORGANIGRAMA ȘCOLII
ISJ CLUJ

CEAC
Resp. Prof. Ciungan Alina

RESPONSABILII COMISIILOR DE LUCRU
PERMANENTE

A. PERSONALUL DIDACTIC DE PREDARE
Art. 16. DREPTURI:
16.1. De a-și exercita libertatea de opinie, de a expune sau ridica probleme în consiliile profesorale;
16.2. Au acces la baza materială a școlii, în vederea realizării unui act instructiv-educativ de calitate;
16.3. De a beneficia de audiențe, pentru rezolvarea unor situații speciale ivite;
16.4. Acces la secretariat, eliberarea în timp util a actelor/documentelor solicitate;
16.5. De a beneficia de un tratament respectuos din partea compartimentului secretariat /contabilitate și a conducerii;
16.6. De a beneficia de asistență medicală, de sprijin psiho-pedagogic și psihologic;
16.7. Dreptul la concediul legal de odihnă;
16.8. De a beneficia de zile libere, în situații speciale, cu asigurarea acoperirii programului de lucru prin supliniri;
16.9. De a beneficia de o încadrare didactică nepărtinitoare, conform pregătirii și performanțelor obținute.
Art. 17. ÎNDATORIRI
17.1 Activitatea didactică


pregătirea corespunzătoare a lecţiilor şi a fiecărei activităţi desfăşurate cu elevii şi efectuarea orelor de predareînvăţare;



studiul planurilor, programelor, al manualelor şcolare, al literaturii de specialitate,



pregătirea materialelor didactice, mijloacelor de învăţământ audio- vizuale, a aparatelor şi instrumentelor de lucru;



pregătirea lucrărilor practice, a experienţelor şi a demonstraţiilor;



confecţionarea unor materiale didactice necesare desfăşurării procesului de predare-învăţare;



evaluarea portofoliilor, proiectelor, referatelor şi temelor efectuate de elevi;



controlul şi îndrumarea activităţilor practice;



proiectarea și realizarea activităților didactice din perspectiva principiilor curriculare și a celor privind învățarea
prin intermediul tehnologiei și al internetului;



elaborarea, adaptarea, selectarea resurselor educaționale deschise, sesiuni de învățare pe platforme educaționale,
aplicații, precum și alte categorii de resurse care pot fi utilizate;



proiectarea

activităților-suport

pentru

învățarea

prin

intermediul

tehnologiei

și

al

internetului;

elaborează instrumente de evaluare aplicabile prin intermediul tehnologiei și al internetului, pentru înregistrarea
progresului preșcolarilor/elevilor;


stabilirea împreună cu celelalte cadre didactice a unui program optim pentru predare-învățare-evaluare astfel încât
să se respecte curba de efort a elevilor și să se evite supraîncărcarea acestora cu sarcini de lucru.



organizarea de pregătiri suplimentare pentru elevi;



discutarea lucrărilor scrise cu elevii, pe baza itemilor şi descriptorilor de performanţă;



asigurarea numărului de note corespunzătoare fiecărei discipline;



încheierea situaţiei la învăţătură a elevilor în termenele şi potrivit prevederilor legale;



participarea la acţiunile comisiei metodice, a cercurilor pedagogice, lecţii deschise, interasistente, informări
bibliografice, schimburi de experienţă, dezbateri, etc.;

5



participarea la consiliile profesorale, comisiile metodice, la consfătuiri, conferinţe de specialitate, sesiuni
ştiinţifice;



efectuarea serviciului pe şcoală şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce decurg de aici;



perfecţionarea pregătirii profesionale, de specialitate şi pedagogice, formarea continuă;



valorificarea virtuţilor educative ale disciplinei pe care o predă fiecare cadru didactic;



evacuarea elevilor din sălile de clasă pe parcursul pauzelor;



supravegherea procesului de igienizare a clasei la finele programului zilnic.



respectarea și îndeplinirea obligațiilor ce le revin din Planului de măsuri elaborat la nivelul instituției pentru bunadesfășurare a începutului de an școlar în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu
virusul SARS-CoV-2, aprobat în ședința C.A din data de 09.09.2021 și înregistrat cu nr. 1488/09.09.2021

17.2. Activitatea didactică desfășurată prin intermediul tehnologiei și al internetului:


proiectează și realizează activitățile didactice din perspectiva principiilor curriculare și a celor privind învățarea
prin intermediul tehnologiei și al internetului;



elaborează, adaptează, selectează resurse educaționale deschise, sesiuni de învățare pe platforme educaționale,
aplicații, precum și alte categorii de resurse care pot fi utilizate;



proiectează activitățile-suport pentru învățarea prin intermediul tehnologiei și al internetului;



elaborează instrumente de evaluare aplicabile prin intermediul tehnologiei și al internetului, pentru înregistrarea
progresului preșcolarilor/elevilor;



stabilesc împreună cu celelalte cadre didactice un program optim pentru predare-învățare-evaluare astfel încât să se
respecte curba de efort a elevilor și să se evite supraîncărcarea acestora cu sarcini de lucru.

17.3. Activitatea educativă:


cunoaşterea problematicii educative a colectivului de elevi;



desfăşurarea orelor educative şi a altor acţiuni extracurriculare potrivit planificărilor şi pe baza sugestiilor elevilor;



evidenţa absenţelor nemotivate, a actelor de indisciplină, studierea cauzelor acestora, anunţarea părinţilor,
avertizarea familiilor când elevii realizează numărul de absenţe incriminat de regulament;



desfășurarea orelor hibrid sau on-line dacă situația generată de anumiți factori precum pandemiile sau calamitățile
naturale o impune;



completarea corectă a catalogului şi verificările periodice ale acestuia;



participarea la activităţile comisiilor de lucru;

17.4. Activitate extraşcolară


organizarea unor activităţi de orientare şcolară şi profesională a elevilor;



colaborarea cu familiile elevilor;



organizarea de şedinţe/lectorate cu părinţii;



participarea la organizarea şi desfăşurarea tezelor unice, concursurilor, în calitate de supraveghetori sau de
evaluatori;



organizarea şi participarea cu elevii la acţiuni cultural artistice, vizite, excursii, tabere, concursuri de educaţie
ecologică, sanitară, rutieră, PSI, etc



activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală, de prozelitism religios
şi nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.
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17.5. Întocmirea documentelor școlare


planificările calendaristice şi proiectările pe unităţi de învăţare la disciplina predată la fiecare clasă;



planificările calendaristice şi programa aprobată de I.S.J. Cluj la disciplinele din Curriculum la decizia şcolii
(opţionale - ca disciplină nouă);



completarea caietului dirigintelui;



completarea caietului de observaţie a elevilor;



realizarea portofoliului profesorului;



realizarea portofoliul şefului de catedră/comisie metodică ( mapa catedrei/comisiei);

17.6. Comportamentul cadrelor didactice


respectarea cu stricteţe a disciplinei muncii specifice şcolii noastre (orar, ROFU, Plan de măsuri privind începerea
anului școlar 2021-2022 și prezentul regulament);



evitarea desfăşurării în spaţiul şcolar a activităţii politice, de prozelitism religios şi de propagare a ideilor care
denigrează poporul român;



evitarea în spaţiul şcolar a unor dispute neprincipiale, relaţii de natură să umbrească prestigiul profesiei de
educator;



evitarea disputelor critice cu elevii şi părinţii pe tema competenţei de specialitate sau pedagogice a altor cadre
didactice, precum şi a disputelor care vizează aspecte ale vieţii personale a cadrelor didactice.



o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor, o vestimentaţie
decentă şi un comportament responsabil.



le este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului, viaţa intimă,
privată şi familială a acestuia sau ale celorlalţi salariaţi din unitate.



le este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional copiii/elevii şi/sau
colegii.



le este interzis să condiţioneze evaluarea copiilor/elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la grupă/clasă de
obţinerea oricărui tip de avantaje de la copii/elevi sau de la reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici,
dovedite de organele abilitate, se sancţionează conform legii.



au obligaţia de a veghea la siguranţa copiilor/elevilor, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor
şcolare şi extracurriculare/extraşcolare.



au obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copiilor/elevilor,
inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică.

17.7. Efectuarea serviciului pe școală


serviciul pe școală se efectuează în fiecare corp de clădire al școlii. Programul de serviciu aprobat în
ședința C.A. din data de 09.09.2021 devine anexă a prezentului regulament.



la ciclul primar, fiecare învățător/profesor pentru învățământ primar va însoți elevii din propria clasă în curte și îi
va supraveghea în timpul pauzelor ;



echipa profesorilor de serviciu din clădirea ciclului gimnazial este formată din 3-4 cadre didactice şi va fi prezentă
la şcoală cu 10 minute înainte de începerea activităţii din programul de dimineaţă ;
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fiecare cadru didactic va îndeplini sarcinile din fişa postului profesorului de serviciu pe şcoală și care devine
anexă la fișa postului;



zilnic, echipa profesorilor de serviciu din clădirea ciclului gimnazial (parter, etaj 1 şi curte) îşi va desfăşura
activitatea între orele 7.50 – 15.00, după planificarea afişată;



la sfârşitul programului toţi profesorii de serviciu vor semna în registrul serviciului pe școală, în care se vor
consemna eventualele incidente de pe parcursul zilei;



de asemenea cataloagele vor fi verificate, numărate și închise în dulapul special amenajat, consemnându-se
aceasta în procesul verbal;

17.8. Răspunderea disciplinară și patrimonială


Încălcarea de către cadrele didactice a îndatoririlor ce le revin, așa cum rezultă din fișa anuală a postului ocupat
potrivit CIM și prezentului regulament, precum și încălcarea normelor de comportament care dăunează interesului
învățământului și prestigiului instituției sunt sancționate conform art. 280 din LEN/2011 cu modificările și
completările ulterioare.



Răspunderea patrimonială se stabilește conform legislației muncii

Art. 18. EVALUARE ACTIVITĂȚII DIDACTICE
Evaluarea activității desfășurate de secretar se face în conformitate cu Metodologiei de evaluare anuală a
activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului nr. 6.143/2011, cu modificările și completările ulterioare.

B. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR
a. SERVICIUL SECRETARIAT
Art.19. Îndeplineste următoarele atribuţii:
(1) urmăreşte preluarea tuturor documentelor adresate şcolii (adrese, decizii ale ISJ, comunicări, ordine ale M..E.N.
fax-uri de la diferite instiţutii, ONG-uri, sesizări ale părinţilor, cereri scrise pentru eliberarea unor acte de studiu
etc.), pe care le înregistrează in Registrul de intrare-ieşire (nr. şi data în ordinea intrării în unitatea şcolară),
prezentându-le directorului spre luare la cunoştinţă şi stabilirea responsabilităţilor;
(2) eliberează actele de studii, respectând Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare
gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar ( 2011), sau răspunsuri la diferite solicitări după ce au fost
înregistrate în Registrul de intrare-ieșire (nr. şi data în ordinea ieşirii din unitatea şcolară);
(3) asigură arhivarea documentelor şcolare conform precizărilor Nomenclatorului de arhivare a documentelor
şcolare.
(4) Se interzice condiţionarea eliberării adeverinţelor, foilor matricole, caracterizărilor şi a oricăror acte de studii sau
documente şcolare de obţinerea de beneficii materiale.
Art. 20. Secretariatul are următorul program: luni- joi între orele 8-16, 30 iar vineri între 8-14.
Art. 21. Activitatea cu publicul se desfăşoară, zilnic, între orele 12-15.
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Art. 22. Evaluarea activității desfășurate de secretar se face în conformitate cu Metodologiei de evaluare anuală a
activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului nr. 6.143/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 23 Răspunderea disciplinară și patrimonială
(1) Încălcarea îndatoririlor ce îi revin secretarului, așa cum rezultă din fișa anuală a postului potrivit CIM și
prezentului regulament, precum și încălcarea normelor de comportament care dăunează interesului
învățământului și prestigiului instituției sunt sancționate conform art. 280 din LEN/2011 cu modificările și
completările ulterioare.
(2) Răspunderea patrimonială se stabilește conform legislației muncii

b. SERVICIUL CONTABILITATE
Art.24. Îndeplineste următoarele atribuţii:
(1) elaborează împreună cu directorul unităţii de învăţământ - în calitatea acestuia de ordonator de credite –
proiectul de buget propriu;
(2) urmăreşte modul de încasare a veniturilor;
(3) utilizează creditele bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobată prin buget;
(4) organizează şi ţine la zi contabilitatea şi prezintă la termen bilanţurile contabile şi conturile de execuţie
bugetară.
Art. 25. Contabilitatea are următorul program zilnic între orele 8-16
Art. 26. Evaluarea activității desfășurate de secretar se face în conformitate cu Metodologiei de evaluare anuală a
activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului nr. 6.143/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 27. Răspunderea disciplinară și patrimonială
(3) Încălcarea îndatoririlor ce le revin administratorului financiar, așa cum rezultă din fișa anuală a postului ocupat
potrivit CIM și prezentului regulament, precum și încălcarea normelor de comportament care dăunează
interesului învățământului și prestigiului instituției sunt sancționate conform art. 280 din LEN/2011 cu
modificările și completările ulterioare.
(4) Răspunderea patrimonială se stabilește conform legislației muncii

c. BIBLIOTECA ŞCOLARĂ ŞI C.D.I.
Art. 28. Au program zilnic între orele 8-16 şi următoarele atribuţii:
(1) împrumutul cărţilor către elevi şi cadre didactice ;
(2) înnoirea fondului de carte existent ;
(3) înregistrarea cărților în registrul electronic și pe suport de hârtie
(4) organizarea unor activităţi specifice cu cititorii;
(5) alte atribuţii prevăzute în fişa postului ;
Art. 29 Răspunderea disciplinară și patrimonială
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(5) Încălcarea îndatoririlor ce îi revin bibliotecarului, așa cum rezultă din fișa anuală a postului potrivit CIM și
prezentului regulament, precum și încălcarea normelor de comportament care dăunează interesului
învățământului și prestigiului instituției sunt sancționate conform art. 280 din LEN/2011 cu modificările și
completările ulterioare.
(6) Răspunderea patrimonială se stabilește conform legislației muncii

d. MEDIATORUL ȘCOLAR
Art. 30. Îndepliește atribuțiile înscrise în fișa postului ;
Art. 31. Sprijină cadrele didactice în organizarea diferitelor activități curriculare, extracurriculare și extrașcolare;
Art. 32. Își desfășoară activitatea în programul: 8.00-16.00
Art. 33. Evaluarea activității desfășurate de secretar se face în conformitate cu Metodologiei de evaluare anuală a
activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului nr. 6.143/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 34 Răspunderea disciplinară și patrimonială
(7) Încălcarea îndatoririlor ce îi revin mediatorului, așa cum rezultă din fișa anuală a postului potrivit CIM și
prezentului regulament, precum și încălcarea normelor de comportament care dăunează interesului
învățământului și prestigiului instituției sunt sancționate conform art. 280 din LEN/2011 cu modificările și
completările ulterioare.
(8) Răspunderea patrimonială se stabilește conform legislației muncii

C. PERSONALUL DE ÎNTREŢINERE ŞI DE CURĂŢENIE
Art. 35. Are obligaţia să se prezinte la serviciu cu 20 de minute înainte de începerea programului zilnic şi să
îndeplinească atribuţiile din fişa postului;
Art. 36. Are obligația să respecte și să îndeplinească obligațiile ce le revine din Planului de măsuri elaborat la nivelul
instituției pentru buna-desfășurare a începutului de an școlar în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 aprobat în ședința C.A din data de 20.09.2021 și înregistrat cu nr. 1488/09.09.2021
Art. 37. Are obligația să respecte și să îndeplinească sarcinile de muncă din Planul de curățenie aprobat de directorul
instituției și înregistrat cu nr. 1639/18.09.2021.
Art. 38. Răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 39. Programul zilnic este stabilit pentru fiecare angajat în parte și este menționat în fișa postului.
Art. 40. Evaluarea activității se realizează conform OMECTS nr. 3860 din 10.03.2011 privind aprobarea criteriilor și
metodologiei de evaluare a performanțelor profesionale.
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D. PERSONALUL DE PAZĂ
Art. 41. Activitatea se desfăşoară pe toată durata programului şcolar. Personalul cu atribuţii de a asigura paza şi
securitatea instituţiei trebuie se va prezenta la serviciu cu 20 minute înaintea începerii orelor de curs.
Art. 42. Are obligația să respecte și să îndeplinească obligațiile ce le revine din Planului de măsuri elaborat la nivelul
instituției pentru buna-desfășurare a începutului de an școlar în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 aprobat în ședința C.A din data de 09.09.2021 și înregistrat cu nr. 1488/07.09.2021.
Art. 43. Răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 44. Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a copiilor/elevilor şi a personalului
Școlii Gimnaziale Viișoara.
Art. 45. În situaţii deosebite (agresare fizică, pătrundere în spaţiul şcolar a unor persoane străine prin efracţie,
manifestarea unor atitudini şi comportament violent de către unele persoane străine etc.), personalul de pază are obligaţia de
a sesiza imediat conducerea şcolii şi, în funcţie de situaţie,de a solicita ajutor prin telefonul – pentru situaţii de urgenţă –
112.
Art. 46. Evaluarea activității se realizează conform OMECTS nr. 3860 din 10.03.2011 privind aprobarea criteriilor și
metodologiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual;

Cap. IV. ELEVII
Art. 47. DREPTURILE ELEVILOR:
(1) Elevii din Şcoala Gimnazială Viişoara se bucură de toate drepturile legale prevăzute în Constituţia României, în
Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, în Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
ROFUIP/2020 și Statutul Elevului/2016;
(2) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile existente în
programul şcolii;
(3) Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj, etc. nu poate fi folosit ca mijloc de coerciție, acesta
reflectând strict rezultatele învățării ;
(4) Elevii pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor, baza materială şi didactică din şcoală;
(5) Elevii au dreptul să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor, făcând din
timp opţiunile din oferta cuprinsă în curriculum la decizia şcolii;
(6) Elevii beneficiază de manuale gratuite;
(7) Elevii beneficiază de libertatea de a redacta şi difuza publicaţii proprii, sub îndrumarea unor cadre didactice
coordonatoare;
(8) Elevii pot participa la activităţi culturale, artistice, sportive, ştiinţifice sau civice organizate în cadrul şcolii;
(9) Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi în faţa Careului şi să primească premii, diplome şi recompense, în limita
fondurilor obţinute din diferite surse, pentru rezultate deosebite în activităţile şcolare, precum şi pentru atitudine
civică exemplară;
(10) Elevii au dreptul de a se exprima liber, de a participa la luarea deciziilor şi de a reprezenta direct interesele lor în
cadrul Consiliului Elevilor.
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(11) Elevilor din loc. Urca, care urmează ciclul gimnazial în PJ, le este asigurat transportul cu microbuzul școlar.
Art. 48. ÎNDATORIRILE ELEVILOR
(1) Elevii au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu şi de a-şi însuşi cunoştinţele
prevăzute de programele şcolare;
(2) Elevii se prezintă la ore cu cel puţin 5 minute înainte de începerea programului;
(3) Elevii au datoria de a participa la școala on-line în cazul în care cursurile, din cauze pandemice sau de calamnități
naturale, vor fi organizate astfel la nivelul instituției ;
(4) Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ, cât şi în afara ei;
(5) Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:
a.

prezentul regulament;

b.

ROFU al Școlii Gimnaziale Viișoara;

c.

Statutul elevilor/2016;

d.

regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii,inclusiv cele stabilite în condițiile de pandemie;

e.

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

f.

normele de protecţie civilă;

g.

normele de protecţia mediului;

(6) Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor / învăţătorilor pentru
consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare în legătură cu situaţia şcolară;
(7) Elevii trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună la sfârşitul anului
şcolar;
(8) În cadrul activităților didactice desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, elevii:
a.

Au obligația să participe la activitățile stabilite de cadrele didactice și de către conducerea unității de
învățământ, conform programului comunicat, precum și informațiilor transmise de către profesorii
diriginți/profesorii

pentru

învățământ

primar/învățătoare/

profesorii

pentru

învățământul

preșcolar/educatoare;
b.

Au obligația să rezolve și să transmită sarcinile de lucru în termenele și condițiile stabilite de către cadrele
didactice, în vederea valorificării activității desfășurate prin intermediul tehnologiei și internetului;

c.

Au obligație să manifeste o conduită adecvată statutului de elev, dezvoltând comportamente și atitudini
prin care să se asigure un climat propice mediului de învățare;

d.

Au obligația de a participa la activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului; în caz
contrar, elevul este considerat absent și se consemnează absența în catalog, cu excepția situațiilor
justificate;

e.

Au obligația să adopte un comportament care să genereze respect reciproc, un mediu propice desfășurării
orelor de curs.

(9) Elevii care sunt transportați cu microbuzul școlar din loc Urca în P.J. trebuie să respecte Regulamentul privind
transportul elevilor cu microbuzul și programul acestuia; ( Anexa 1 și Anexa 2 )
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(10) Elevii sunt obligați să utilizeze masca de protecție în incinta școlii și în curte ( în cazul în care spațiul curții devine
aglomerat). Măsura poate fi anulată pe parcursul anului dacă vor exista reglementări în acest sens din partea M.S.
și M.E.C. ;
(11) Elevii sunt obligați să respecte circuitele trasate pe coridoarele școlii, în clase, în curte, să respecte normele privind
combaterea și prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 afișate pe holuri și în clase;
(12) În mod particular, specific şcolii noastre, elevilor le mai revin următoarele îndatoriri:
a) să frecventeze cu regularitate cursurile şi să participe la toate acţiunile stabilite de şcoală;
b) să acorde respectul cuvenit cadrelor didactice, personalului administrativ şi de serviciu atât în şcoală cât şi în
afara ei;
c)

să păstreze ordinea, curăţenia şi liniştea în sălile de clasă, pe coridoare, în celelalte spaţii de învăţământ,
contribuind la buna gospodărire a unităţii;

d) să aibă mare grijă de bunurile şcolii (aparatură, mobilier, manuale, materiale didactice); elevii sau părinţii lor
sunt obligaţi să suporte valoarea pagubelor şi stricăciunilor produse şcolii;
e)

în caz de absenţe de la cursuri să anunţe învăţătoarea sau dirigintele şi să prezinte motivarea cerută de
reglementările în vigoare în termen de trei zile de la revenirea în şcoală;

f)

să informeze operativ autorităţile şcolare despre situaţiile deosebite apărute în şcoală sau despre persoanele
suspecte care intră în şcoală.

g) să acceadă la bibliotecă, secretariat, direcţiune, cabinete, în afara orelor de curs, respectând pregramul de lucru
al acestora;

Art. 49 ELEVILOR LE ESTE INTERZIS:
(1) să distrugă/falsifice documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.
(2) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;
(3) să aducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa,
suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;
(4) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care
afectează frecvenţa la cursuri a elevilor;
(5) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
(6) să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia băuturi alcoolice, ţigări şi să
participe la jocuri de noroc;
(7) să introducă în perimetrul unităţii de învăţământ orice tipuri de instrumente, precum petarde, pocnitori, arme albe,
etc. care prin acţiunea lor pot afecta integritatea fizică şi psihică colectivului de elevi şi a personalului unităţii de
învăţământ;
(8) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
(9) să utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs;
(10) să efectueze serviciul pe școală ;
(11) să realizeze fotografii sau înregistrări video/telefonice în incinta şcolii, în afara situaţiilor care necesită acest lucru
(proiecte, simpozioane, activităţi extraşcolare, etc.);
(12) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ;
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(13) să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare;
(14) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii
de învăţământ ;
(15) ieșirea din sala de clasă sub pretextul folosirii grupurilor sanitare (doar în cazuri justificate). Profesorul de la clasă
este direct răspunzător pentru acțiunile elevului petrecute în acest timp. Grupurile sanitare vor fi folosite doar în
pauză ;
(16) să se joace cu mingea pe terenul sportiv, în afara orelor de educaţie fizică;
(17) să petreacă recreaţiile în holuri şi pe coridoare (exceptând perioadele când afară este timp nefavorabil);
(18) să părăsească incinta instituţiei în timpul programului şcolar, fără motive bine întemeiate şi acordul direcţiunii;
(19) să fure sau să îşi însuşească bunuri , obiecte sau bani care nu le aparţin;
(20) să comunice altor persoane datele de conectare la platforma destinată învățământului prin intermediul tehnologiei
și al internetului;
(21) să înregistreze activitatea desfășurată în mediul online, în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu
caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, precum și ale art. 4 alin. (4) din prezenta
metodologie;

Art. 50. SANCȚIUNI APLICATE ELEVILOR
(1) Pentru nerespectarea prevederilor ROFU și ROI ale școlii Gimnaziale Viișoara elevii sunt sancționați cu :
- Observație individuală : Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor
în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie însoţită 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.
- Mustrare scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul
diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea. 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.
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. Sancţiunea se
înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului. Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la
purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în învăţământul primar.
- Mutarea definitivă într-o clasă paralelă, dacă există, 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. Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol.
Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.
(2) 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.
(3) Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în orice context.
(4) Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective.

14

Art. 51. ANULAREA SANCȚIUNII
(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 35 (1) , alin. 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.
Art. 52. SANCȚIUNI PRIVIND NEFRECVENTAREA ORELOR DE CURS
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 , va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.

Art. 53. PAGUBE PATRIMONIALE
(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 achiziționat, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat.
(3) Elevii nu pot fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor şcolare.

Art. 54. CONTESTARE
(1) părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului se adresează 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.

Cap. V. ACCESUL ÎN UNITATEADE ÎNVĂŢĂMÂNT
Art. 55. Accesul în Școala Gimnazială Viișoara:
(1) pentru personalul şcolii – pe baza C.I;
(2) pentru elevii şcolii – pe baza carnetului de elev emis de şcoală şi vizat anual / cu obligaţia întreţinerii şi purtării
uniformei şcolare.
(3) pentru părinţii elevilor şcolii – se va întocmi o listă cu numele persoanei din familie care se implică în urmărirea
evoluţiei şcolare a fiecărui elev, prin înregistrarea, totodată, a elementelor de identificare (a seriei şi nr BI / CI )a
persoanei; astfel la nivelul şcolii, se realizează dosarul cu evidenţa persoanelor – părinţi care au acces în unitatea
şcolară;
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(4) orice altă persoană care nu este angajat al unităţii şcolare sau elev, va avea acces în şcoală după ce va prezenta la
intrare BI / CI, şi va primi ecuson de vizitator; în registrul special de intrare – ieşire a persoanelor vor fi înregistrate
datele personale din BI / CI, va fi înregistrată ora intrării, persoana cu care doreşte să discute; la părăsirea şcolii, în
acelaşi registru special de intrare – ieşire a persoanelor, se trece ora plecării persoanei dupa ce a înapoiat ecusonul şi
a primit documentul personal; la intrare orice persoană este verificată, mai întâi, în dosarul de evidenţa persoanelor
– părinţi, înregistrarea făcându-se pentru aceştia mult mai rapid.
Dosarul cu evidenţa persoanelor – părinţi, registrul special de intrare – ieşire a persoanelor se păstrează la secretariatul
şcolii fiind predate şi ridicate, zilnic, la terminarea sau începerea programului şcolii, de către echipa de serviciu pe şcoală
sau de către personalul de pază.

Cap. VI REGULI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII
ÎN INSTUTUŢIE
Art. 56. Protecția, igiena și securitatea muncii se va realiza:
(1) Anual şi semestrial, personalul didactic si didactic auxiliar va fi instituit cu NTSM, de protecţie civilă şi apărare
împotriva incendiilor în şedinţe ale Consiliului profesoral de către directori ;
(2) elevii vor fi instituiţi de către cadre didactice, semestrial şi ori de câte ori este nevoie ;
(3) personalul nedidactic va fi instruit lunar, de către director; în acest sens, se vor întocmi procese – verbale sau fişe
personale cu semnătura celor instruiţi.
Art. 57. Comitetul de sănătate şi securitate în muncă (CSSM), Comisia tehnică de prevenire şi stingere a incendiilor şi
apărare civilă (CTPSIAC) vor monitoriza modul în care sunt respectate aceste norme în activitatea didactică, educativă,
de secretariat, financiară şi de pază, de întregul personal al şcolii.
Aceste organisme vor elabora documentele prevăzute de legislaţia în vigoare:


Legea nr. 90 / 1996 republicată, cu privire la protecţia muncii;



Legea nr.481 / 2004 privind protecţia civilă;



Legea nr 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

Art. 58. În activitatea zilnică, personalul nedidactic (de întreţinere şi de curăţenie) va respecta întocmai instrucţiunile
privind efectuarea reparaţiilor, curăţeniei în sălile de clasă, laboratoare, cabinete, grupurile sanitare, sala de sport, evitând
producerea de accidente propriei persoane sau a persoanelor aflate la locul de muncă, elevi, cadre didactice.
Art. 59. Orice situaţie de risc sau care pune în pericol integritatea fizică a persoanelor aflate la locul de muncă va fi
adusă la cunoştinţa directorului şcolii de către echipa de cadre didactice de serviciu pe şcoală sau de către orice orice alt
angajat, imediat.

Cap. VII PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A UNOR CERERI, SESIZĂRI SAU
RECLAMAŢII
Art. 60. Orice salariat sau părinte/tutore/reprezentant legal poate solicita, prin cerere scrisă, un drept prevăzut în
legislaţia şcolară în vigoare, sau rezolvarea unor probleme cu care nu este de acord şi nu o poate accepta.
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Art. 61. (1) Orice salariat, elev sau părinte poate reclama o situaţie, un comportament care încalcă propria demnitate,
sesizând verbal (în programul de audienţe) sau în scris conducerea şcolii.
(2) Cererile vor fi soluţionate în termen de 48 de ore, de la depunerea solicitării la secretariatul şcolii.
(3) Sesizările / reclamaţiile vor fi soluţionate după o atentă cercetare, iar răspunsul va fi dat în termen de 30 de zile,
conform legislației în vigoare.
Cap.VIII DISPOZIŢII FINALE
Prezentul regulament a fost avizat în şedinţa Consiliului profesoral din 20.09.2021, aprobat în ședința Consiliului de
Administrație din 20.09.2021, este înregistrat în registrul de intrări-ieșiri cu nr. 1654/20.09.2021, dată cu care intră în
vigoare.
Prezentul regulament intern se prelucrează cu personalul şcolii, cu elevii şi cu părinţi acestora în şedinţe speciale, pe
bază de proces verbal, până la data de 08 octombrie 2021.

Director,
prof. Camelia COSTANTEA
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