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Titlul I 

 

Dispoziţii generale 

Capitolul 1 

Cadrul de reglementare 

 

 

Art. 1 

 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

denumit în continuare Regulament, reglementează organizarea şi funcţionarea unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, numite în continuare unităţi de învăţământ, în cadrul sistemului de 

învăţământ din România, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi se aplică în toate 

unităţile de învăţământ de stat, particular şi confesional. Prezentul regulament conţine prevederi 

privind organizarea şi funcţionarea Şcolii Gimnaziale Toma Tâmpeanu Galbenu, în conformitate 

cu următoarele acte normative: Constituţia României, Legea nr. 1/2011, Legea Învăţământului 

nr.84/1995 modificată şi completată, Legea nr.128/1997-Statutul Personalului Didactic, 

modificată şi completată, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor Şcolare 2014 

cu modificările ulterioare, Legea nr.87/2006 privind asigurarea calitatii educaţiei, Legea 

nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Legea nr.53/2003 (Codul 

Muncii), Contractul colectiv de muncă, Contractul individual de muncă şi actele normative 

elaborate de M.E.N. în vigoare. 

 Unităţile de învăţământ se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile 

legislaţiei în vigoare şi ale regulamentului intern. 

 

Art.2 

 Respectarea prezentului Regulament este obligatorie pentru directori, personal didactic 

de predare, personal didactic auxiliar şi nedidactic, elevi şi părinţi. 

 Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ se 

elaborează de către un colectiv de lucru, coordonat de un cadru didactic. Din colectivul de lucru, 

numit prin hotărârea consiliului de administraţie, fac parte şi reprezentanţi ai părinţilor şi ai 

elevilor. 

 Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ se poate 

supune, spre dezbatere, în consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţiei părinţilor, în consiliul 
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şcolar al elevilor şi în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot şi personalul didactic 

auxiliar şi nedidactic. 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ, precum şi 

modificările ulterioare ale acestuia, se aprobă, prin hotărâre, de către consiliul de administraţie. 

 

Art. 3 

 

 Nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ 

constituie abatere şi se sancţionează conform prevederilor legale. 

 

 

Art. 4 

 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ poate fi revizuit 

anual, în termen de cel mult 30 de zile de la începutul fiecărui an şcolar. Propunerile pentru 

revizuirea regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ se depun în scris 

şi se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ, de către organismele care au 

avizat/aprobat regulamentul în vigoare şi vor fi supuse procedurilor de avizare şi aprobare 

prevăzute în prezentul Regulament. 

 Conducerea şcolii va coordona negocierea actualului Regulament în cadrul Consiliului 

de Administraţie, Consiliului Şcolar al Elevilor, Consiliului Reprezentaiv al Părinţilor, 

Consiliului Profesoral, cât şi prelucrarea sa de către toti învăţătorii şi profesorii diriginţi la clase, 

tuturor elevilor şi părinţilor acestora sub semnătură. Un exemplar din Regulament va exista la 

biblioteca şolii putând fi consultat de orice angajat al şcolii, de elevi şi de părinţi. 

 Regulamentul intern al unităţii de învăţământ conţine dispoziţiile obligatorii prevăzute la 

Art. 242 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare şi în contractele colective de muncă aplicabile, şi se aprobă prin hotărâre a Consiliului 

de administraţie, după consultarea organizaţiilor sindicale din unitatea de învăţământ, afiliate la 

federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din 

unitatea de învăţământ. 
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Capitolul 2 

 

Principii de organizare si finalităţile învăţământului preuniversitar 

 

 

 

Art.5  

 

 Şcoala Gimnazială “Toma Tâmpeanu” se organizează şi funcţionează pe baza 

principiilor stabilite în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Conducerile unităţilor de învăţământ îşi fundamentează deciziile pe dialog şi 

consultare, promovând participarea părinţilor la viaţa şcolii, respectând dreptul la opinie al 

elevului şi asigurând transparenţa deciziilor şi a rezultatelor, printr-o comunicare periodică, 

adecvată a acestora, în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 

Art. 6 

 (l) Unităţile de învăţământ se organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe 

politice sau religioase, în incinta acestora fiind interzise crearea şi funcţionarea oricăror 

formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de natură politică şi prozelitism 

religios, precum şi orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală şi 

convieţuire socială, care pun în pericol sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor 

primari ai educaţiei şi a personalului din unitate. 
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Titlul II 

Organizarea unităţilor de învăţământ 

 

Capitolul 1 

Reţeaua şcolară 

 

 

Art. 7 

 

(1) Unităţile de învăţământ autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate fac parte din reţeaua 

şcolară naţională, care se constituie în conformitate cu prevederile legale. 

(2) Organizarea şi funcţionarea Şcolii Gimnaziale „Toma Tâmpeanu” Galbenu se realizează în 

conformitate cu documentele normative menţionate la art.l, cu deciziile I.S.J. Brăila şi cu 

deciziile C.A. şi C.P. ale şcolii. 

(3) Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică (PJ) are următoarele elemente definitorii: 

a) Denumirile anterioare ale şcolii au fost: Şcoala generală (1976- 1995) şi Şcoala cu clasele 

I-VIII (1995-2012). 

b) începând cu 01.09.2012, din Hotărârea Consiliului Local nr. 47/21.02.2012, instituţia se 

numeşte Şcoala Gimnazială „Toma Tâmpeanu” Galbenu, nr. de intrare în Registrul de intrări- 

ieşiri 1909/06.09.2012. 

c) învăţământul în Şcoala Gimnazială „Toma Tâmpeanu” Galbenu se organizează şi se 

desfăşoară în limba română. 

(4) Fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică are conducere, personal şi buget 

proprii, întocmeşte situaţiile financiare, dispunând, în limitele şi condiţiile prevăzute de lege, 

de autonomie instituţională şi decizională. 

(5) Unitatea de învăţământ fără personalitate juridică, subordonată unei unităţi de învăţământ cu 

personalitate juridică, reprezentând un loc de desfăşurare a activităţii acesteia, se numeşte 

structură şcolară arondată (AR). 

(6) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are dreptul de a solicita şcolarizarea copilului la o altă 

unitate şcolară cu clase de învăţământ primar sau gimnazial, decât cea la care domiciliul său 

este arondat. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui, tutorelui sau 

susţinătorului legal şi se aprobă de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ la 

care se solicită înscrierea, în limita planului de şcolarizare aprobat, după asigurarea 

şcolarizării elevilor din circumscripţia şcolară a unităţii de învăţământ respective. Prin 
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excepţie, înscrierea în clasa pregătitoare se face conform metodologiei specifice, elaborate de 

Ministerul Educaţiei Naţionale. 

(7) Unităţile de învăţământ, pe baza documentelor furnizate de autorităţile locale şi serviciul de 

evidenţă a populaţiei, au obligaţia de a face, anual, recensământul copiilor din circumscripţia 

şcolară, care au vârsta corespunzătoare pentru înscrierea în învăţământul preuniversitar 

(preşcolar şi primar). 

 

 

 

Capitolul 2 

 

Organizarea programului şcolar 

 

Art. 8 

 

 Şcoala Gimnazială „Toma Tâmpeanu” Galbenu este instituţia de învăţământ de stat, 

subordonată M.E.N. şi ISJ Brăila, care aparţine patrimoniului Consiliului Local Galbenu, care 

asigură finanţarea cheltuielilor şi materialelor de întreţinere. 

 Obiectivul fundamental al Şcolii Gimnaziale Toma Tâmpeanu îl constituie instruirea şi 

educarea elevilor în vederea integrării lor în viaţa socială. 

 

 

Art. 9 

 

 Şcoala Gimnazială „Toma Tâmpeanu” funcţionează cu următoarele forme de învăţământ: 

- învăţământ primar clasele 0-IV; 

- învăţământ secundar inferior clasele V-VIII. 

 Toate sălile de curs şi cabinetele vor fi preluate la începutul anului şcolar de către 

diriginţii/ învăţătorii claselor pe baza de Proces Verbal de primire - predare. Orice deteriorare sau 

distrugere a bazei materiale va fi suportată de către făptaş sau colectivul clasei. Dacă în termen 

de 10 zile de la constatarea pagubei nu a fost remediată/ recuperată, răspunderea materială revine 

diriginţilor/învăţătorilor claselor planificate în sală/ cabinetul respectiv. 

 Procesul de învăţământ se realizează pe baza planului cadru şi a ofertei auriculare a şcolii, 

stabilite de Consiliul pentru curriculum şi aprobate de Consiliul Profesoral. 
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Art. 10 

 

 Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic 

următor. 

 Structura anului şcolar se stabileşte prin ordinul M.E.N. 

 Procesul de învăţământ se realizează pe baza planului cadru şi a ofertei curriculare a şcolii, 

stabilite de Consiliul pentru curriculum şi aprobate de Consiliul Profesoral. 

 Şcoala Gimnazială „Toma Tâmpeanu” Galbenu este instituţia de învăţământ de stat, 

subordonată M.E.N şi ISJ Brăila, care aparţine patrimoniului Consiliului Local Galbenu, care 

asigură finanţarea cheltuielilor şi materialelor de întreţinere. 

 Suspendarea cursurilor se poate face, după caz: 

- la nivelul unităţii de învăţământ, la cererea directorului, după consultarea reprezentanţilor 

organizaţiilor sindicale şi ai părinţilor, cu aprobarea inspectorului şcolar general; 

- la nivelul grupurilor de unităţi de învăţământ din acelaşi judeţ/municipiul Bucureşti, la 

cererea inspectorului şcolar general, după consultarea reprezentanţilor organizaţiilor 

sindicale, cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale; 

 Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei 

şcolare până la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar, stabilite de consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ şi comunicate instituţiei care a aprobat suspendarea 

cursurilor. 

 Învăţământul primar şi gimnazial funcţionează în programul de dimineaţă. Cursurile 

pentru elevii din clasa pregătitoare şi din clasele I şi a Il-a, nu vor începe înainte de ora 8.00 şi nu 

se vor termina mai târziu de ora 14.00. 

 În situaţiile în care clasele din învăţământul primar funcţionează împreună cu alte clase 

din nivelurile superioare de învăţământ, ora de curs este de 50 de minute, iar în ultimele cinci 

minute învăţătorii organizează activităţi de tip recreativ. 
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Capitolul 3 

Formaţiunile de studiu 

 

 

Art. 11 

 

 În unităţile de învăţământ, formaţiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu şi 

se constituie, la propunerea directorului, prin hotărâre a consiliului de administraţie, conform 

prevederilor legale. 

 Efectivele formaţiunilor de studiu în învăţământul preuniversitar se constituie conform 

prevederilor legale. 

 În situaţii excepţionale, pe baza unei justificări corespunzătoare, unităţile de învăţământ 

pot organiza formaţiuni de studiu sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea 

consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar. În această situaţie, consiliul de administraţie 

are posibilitatea de a consulta şi consiliul clasei, în vederea luării deciziei. 

 

 

 

Titlul III 

Managementul unităţilor de învăţământ 

Capitolul 1 

Dispoziţii generale 

 

Art. 12 

 

 Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică este condusă de consiliul de administraţie, 

de director şi, după caz, de directori adjuncţi. 

 Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii de învăţământ se consultă, 

după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, organizaţiile sindicale, consiliul 

reprezentativ al părinţilor/asociaţia părinţilor, consiliul şcolar al elevilor, autorităţile 

administraţiei publice locale, precum şi cu reprezentanţii agenţilor economici implicaţi în 

susţinerea învăţământului profesional şi tehnic şi/sau în desfăşurarea instruirii practice a elevilor. 
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Capitolul 2 

Consiliul de administraţie 

 

 

Art. 13 

 

 Consiliul de administraţie este organ de conducere al unităţii de învăţământ. 

 Şcoala este condusă de Consiliul de Administraţie format din 9 membri în conformitate 

cu Ordinul Nr. 4619 din 22.09.2014 şi cu Ordinul Nr. 5619/2010, care modifică şi completează 

Ordinul 4925/2005 al Ministrului educaţiei şi cercetării privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. C.A. funcţionează conform 

articolelor 19 din ROFUIP 2014. 

 Atribuţiile Consiliului de Administraţie sunt prezentate în ROFUIP/ 2014, art. 19-20. 

 

 

 

Capitolul 3 

Directorul 

 

 

Art. 14 

 

 Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu 

atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ, cu prevederile prezentului regulament. 

 Atribuţiile directorului sunt prevăzute în Capitolul III, Directorul, art.21-25din ROFUIP/ 

2014, art. 96-100 din Legea nr. 1/2011. 
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Titlul IV 

Personalul unităţilor de învăţământ 

Capitolul 1 

Dispoziţii generale 

 

 

Art. 15 

 

 În unităţile de învăţământ, personalul este format din personal didactic, care poate fi 

didactic de conducere, didactic de predare şi instruire practică, didactic auxiliar şi personal 

nedidactic. 

 Selecţia personalului didactic şi a celui nedidactic din unităţile de învăţământ se face prin 

concurs/ examen, conform normelor specifice. 

 Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic în unităţile de 

învăţământ cu personalitate juridică se realizează prin încheierea contractului individual de 

muncă cu unitatea de învăţământ, prin reprezentantul său legal. 

 Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în 

concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentaţie decentă şi un 

comportament responsabil. 

 Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură 

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

 Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, 

precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional elevii şi/sau colegii. 

 Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia de a veghea la siguranţa elevilor, 

în incinta unităţii de învăţământ, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor 

extracurriculare/extraşcolare. 

 

Art. 16 

 

 Coordonarea activităţii structurilor unităţilor de învăţământ se realizează de către un 

coordonator numit, de regulă, dintre cadrele didactice titulare, prin hotărâre a consiliului de 

administraţie, la propunerea directorului. 
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Art. 17 

 

 Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice şi în 

colective/comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale 

 În vigoare şi cu prevederile prezentului regulament. Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ cuprinde prevederi specifice referitoare la organizarea şi 

funcţionarea catedrelor/comisiilor. 

 

 

Art. 18 

 

 La nivelul unităţi scolii noastre funcţionează, următoarele compartimente de specialitate: 

secretariat, fmanciar-contabil, precum şi alte compartimente, potrivit legislaţiei în vigoare. 

 

 

 

 

Capitolul 2 

Personalul didactic 

 

Art. 19 

 

 Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de 

contractele colective de muncă aplicabile. 

 

Art. 20 

 

 Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în 

condiţiile legii. 

 

Art. 21 

 

 Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea elevilor sau 

calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la 
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reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancţionează 

conform legii. 

 

Art. 22 

 

 În şcolile noastre se organizează permanent, pe durata desfăşurării cursurilor, serviciul pe 

şcoală al cadrelor didactice, în zilele în care acestea au mai puţine ore de curs. Numărul şi 

atribuţiile profesorilor de serviciu se vor stabili în funcţie de dimensiunea perimetrului şcolar, de 

numărul elevilor şi de activităţile specifice care se organizează în unitatea de învăţământ. 

 

 

 

Capitolul 3 

Personalul nedidactic 

 

Art. 23 

 

 Personalul nedidactic îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - 

Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale contractelor colective 

de muncă aplicabile. 

 

 

Capitolul 4 

Evaluarea personalului din unităţile de învăţământ 

 

 

Art.24 

 

 Evaluarea personalului didactic se face conform legislaţiei în vigoare. 

 Evaluarea personalului nedidactic se face la sfârşitul anului calendaristic conform 

prevederilor legale şi ale regulamentului intern, în baza fişei postului. 
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Capitolul 5 

Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învăţământ 

 

 

Art. 25 

 

 Personalul didactic răspunde disciplinar conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. 26  

 Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii 

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

 

 

 

Titlul V 

Organisme funcţionale şi responsabilităţi ale cadrelor didactice 

 

 

Capitolul 1 

Organisme funcţionale la nivelul unităţii de învăţământ 

Secţiunea 1 

Consiliul profesoral 

 

Art. 27 

 

(1) Totalitatea personalului didactic de predare formează Consiliul profesoral. Acesta 

funcţionează conform art. 48/ROFUIP 2014. 

(2) La începutul fiecărui an şcolar, în şedinţa Consiliului Profesoral, se stabilesc Comisiile de 

lucru ale Consiliului Profesoral. 

(3) Componenţa acestor comisii se anexează la prezentul regulament (v. Anexa 1). 
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Secţiunea 2 

Consiliul clasei 

 

 

Art. 28 

 Consiliul clasei funcţionează şi îşi desfăşoară activitatea conform art. 51-55/ROFUIP 

2014. 

 Art. 51 – (1) Consiliul clasei funcționează în învățământul primar, gimnazial, liceal, 

profesional și postliceal și este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa 

respectivă, din cel puțin un părinte delegat al comitetului de părinți al clasei, cu excepția claselor 

din învățământul postliceal și, pentru toate clasele, cu excepția celor din învățământul primar, din 

reprezentantul elevilor clasei respective. 

 Art. 52 – Consiliul clasei își desfășoară activitatea la nivelul fiecărei clase, având 

următoarele obiective: 

- armonizarea activităților didactice cu nevoile educaționale ale elevilor și cu așteptările 

părinților; 

- evaluarea corectă a progresului școlar și comportamental al elevilor; 

- coordonarea intervențiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării 

rezultatelor 

- elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaționale stabilite pentru colectivul clasei; 

- stabilirea și punerea în aplicare a modalităților de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de 

învățare; 

- organizarea de activități suplimentare pentru elevii capabili de performanțe școlare înalte. 

 

Art. 53 – Consiliul clasei are următoarele atribuții: 

- analizează semestrial progresul școlar și comportamentul fiecărui elev; 

- stabilește măsuri de asistență educațională, atât pentru elevii cu probleme de învățare sau 

de comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite; 

- stabilește notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcție de comportamentul 

acestora; 

- în unitatea de învățământ preuniversitar și în afara acesteia, și propune consiliului 

profesoral; 
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- validarea mediilor mai mici de 7,00 și respectiv mai mici de 8,00 pentru unitățile de 

învățământ cu profil pedagogic, teologic și militar sau a calificativelor „suficient” și 

„insuficient”, pentru învățământul primar; 

- propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; 

- participă la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea 

învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte 

sau a cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei; 

- propune învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului 

diriginte, din proprie inițiativă sau la solicitarea directorului ori a consiliului profesoral, 

după caz, sancțiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislația în 

vigoare. 

Art. 54 – (1) Hotărârile consiliului clasei se adoptă cu votul a jumătate plus unu din totalul 

membrilor, în prezența a cel puțin 2/3 din numărul acestora. Hotărârile adoptate în ședințele 

consiliului clasei se înregistrează în registrul de procese- verbale al consiliului clasei. Registrul 

de procese-verbale al consiliului clasei este însoțit în mod obligatoriu de dosarul care conține 

anexele proceselor-verbale.  

(2) Mediile la purtare mai mici de 7,00, respectiv mai mici de 8,00, în cazul unităților de 

învățământ cu profil pedagogic, teologic și militar sunt propuse spre avizare de către 

profesorul diriginte consiliului clasei. Avizarea se face cu votul a jumătate plus unu din totalul 

membrilor, în prezența a cel puțin 2/3 din numărul acestora. Ulterior, propunerile avizate sunt 

înaintate spre aprobare consiliului profesoral. 

Art. 55 – Documentele consiliului clasei sunt: 

- tematica și graficul ședințelor consiliului clasei; 

- convocatoarele la ședințele consiliului clasei; 

- registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoțit de dosarul cu anexele proceselor- 

verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

Ministerul Educaţiei Naţionale 

Secţiunea 3 

Catedrele/comisiile metodice 

 

Art. 29 

 

(1) În cadrul unei unităţii nostre , catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum trei 

membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare. 

(2) Catedrele/ comisiile metodice funcţionează în conformitate cu Cap. I, Secţiunea a 3-a, 

art.56- 58 din ROFUIP/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. 30 

 

 La nivelul şcolii vor funcţiona următoarele comisii metodice:Comisia metodica a 

educatoarelor, Comisia metodică a învăţătorilor, Comisia metodică a diriginţilor, Limbă şi 

comunicare, Matematică şi ştiinţe, Om şi societate, Arte şi tehnologii. 

 La începutul fiecărui an şcolar, în şedinţa Consiliului Profesoral, se stabilesc Comisiile de 

lucru ale Consiliului Profesoral. 

 Componenţa acestor comisii se anexează la prezentul regulament (v. Anexa 1). 

 

 

 

Capitolul 2 

Responsabilităţi ale personalului didactic în unitatea de învăţământ 

Secţiunea 1 

Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

 

 

Art. 31 

 

 Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, este, de 

regulă, un cadru didactic titular, ales de consiliul profesoral şi aprobat de către Consiliul de 

Administraţie. 

 Coordonatorul pentru proiecte si programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară 

activitatea conform art. 60-62 din ROFUIP 2014. 
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Secţiunea 2 

Profesorul diriginte 

 

Art. 32 

 

 Coordonarea activităţii claselor de elevi din învăţământul gimnazial,  se realizează prin 

profesorii diriginţi. 

 Profesorii care doresc să primească dirigenţie vor face o cerere către Directorul unităţii pe 

care o vor depune la secretariatul şcolii cel târziu la data de 1 septembrie a fiecărui an şcolar. 

 Numirile diriginţilor se fac de către Director şi se avizează în C.A. al şcolii, după care sunt 

anunţate în primul C.P. de la începutul fiecărui an şcolar. 

 Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt precizate in art.65-68 din ROFUIP 2014. 

Art. 65 – (1) Activitățile specifice funcției de diriginte sunt prevăzute în fișa postului cadrului 

didactic învestit cu această responsabilitate. 

(2) Planificarea activităților dirigintelui se realizează, semestrial și anual, de către acesta, conform 

proiectului de dezvoltare instituțională și nevoilor educaționale ale colectivului de elevi pe care 

îl coordonează și se avizează de către directorul adjunct sau directorul unității de învățământ. 

(3) Profesorul diriginte își proiectează și își desfășoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute de 

planul anual de dezvoltare instituțională al unității de învățământ, în acord cu particularitățile 

educaționale ale clasei respective.  

(4) Profesorul diriginte desfășoară activități de suport educațional, consiliere și orientare 

profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează. Activitățile se referă la: 

- teme stabilite în concordanță cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe baza 

programelor școlare în vigoare elaborate pentru aria curriculară „Consiliere și orientare”; 

- teme de educație pentru sănătate și de promovare a unui stil de viață sănătos, educație rutieră, 

educație civică, educația și pregătirea antiinfracțională a elevilor, protecție civilă, educație 

antiseismică, antidrog, prevenirea și combaterea traficului de persoane, teme de prevenire a 

violenței etc., în conformitate cu prevederile actelor normative și ale strategiilor naționale, 

precum și în baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educației Naționale, în colaborare cu alte 

ministere, instituții și organizații.  
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(5) Dirigintele desfășoară activități educative extrașcolare, activități pe care le stabilește după 

consultarea elevilor și a părinților, în concordanță cu specificul vârstei și nevoilor identificate 

pentru colectivul respectiv de elevi. 

(6) Activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională pentru elevii clasei pe 

care o coordonează sunt obligatorii și sunt desfășurate de diriginte în cadrul orelor de consiliere 

și orientare, orelor de dirigenție sau în afara orelor de curs, după caz. În situația în care aceste 

activități se desfășoară în afara orelor de curs, dirigintele stabilește, consultând colectivul de elevi, 

un interval orar pentru desfășurarea activităților de suport educațional, consiliere și orientare 

profesională, într-un spațiu prestabilit și destinat acestei activități, cu aprobarea conducerii unității 

de învățământ. Intervalul orar este anunțat de către profesorul diriginte elevilor, părinților și 

celorlalte cadre didactice. 

(7) Planificarea orei destinate acestor activități se realizează cu aprobarea directorului unității de 

învățământ, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezență a cadrelor didactice. 

Art. 66 – (1) Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă și eficientă cu părinții, 

dirigintele realizează activități de suport educațional și consiliere pentru părinți, tutori sau 

susținătorii legali. 

(2) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, 

profesorul diriginte stabilește o oră săptămânal în care se întâlneşte cu aceştia, pentru prezentarea 

 situației școlare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaționale sau comportamentale 

specifice ale acestora. 

(3) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginților cu părinții, tutorii sau susținătorii legali de 

la fiecare clasă se aprobă de către director, se comunică elevilor și părinților, tutorilor sau 

susținătorilor legali ai acestora și se afișează la avizierul școlii. 

Art. 67 – Profesorul diriginte are următoarele atribuții: 

1. organizează și coordonează: 

• activitatea colectivului de elevi; 

• activitatea consiliului clasei; 

• ședințele cu părinții, tutorii sau susținătorii legali la începutul și sfârșitul semestrului și ori 

de câte ori este cazul; 

• acțiuni de orientare școlară și profesională pentru elevii clasei; 

• activități educative și de consiliere; 

• activități extracurriculare, în unitatea de învățământ și în afara acesteia; 

2. monitorizează: 

• situația la învățătură a elevilor; 
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• frecvența la ore a elevilor; 

• participarea și rezultatele elevilor la concursurile și competițiile școlare; 

• comportamentul elevilor în timpul activităților școlare și extrașcolare; 

• participarea elevilor la programe sau proiecte și implicarea acestora în activități de 

voluntariat; 

3. colaborează cu: 

• profesorii clasei și coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluționarea unor situații 

specifice activităților școlare și pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, 

care-i implică pe elevi; 

• cabinetele de asistență psihopedagogică, în activități de consiliere și orientare a elevilor 

clasei; 

• conducerea unității de învățământ, pentru organizarea unor activități ale colectivului de 

elevi, 

• pentru inițierea unor proiecte educaționale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme 

administrative referitoare la întreținerea și dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei 

materiale, pentru soluționarea unor probleme sau situații deosebite, apărute în legătură cu 

colectivul de elevi; 

• comitetul de părinți al clasei și cu părinții, tutorii sau susținătorii legali pentru toate 

aspectele care vizează activitatea elevilor și evenimentele importante la care aceștia participă și 

cu alți parteneri implicați în activitatea educativă școlară și extrașcolară; 

• compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor școlare și a actelor de studii 

ale elevilor clasei; 

• persoana desemnată de conducerea unității de învățământ pentru gestionarea Sistemului 

Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR), în vederea completării și actualizării 

datelor referitoare la elevii clasei; 

4. informează: 

• elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali ai acestora despre prevederile 

Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ; 

• elevii și părinții acestora cu privire la reglementările referitoare la examene/testări 

naționale și cu privire la alte documente care reglementează activitatea și parcursul școlar al 

elevilor; 



 

23 
 

Ministerul Educaţiei Naţionale 

• părinții, tutorii sau susținătorii legali despre situația școlară, despre comportamentul 

elevilor, despre frecvența acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinții, 

precum și în scris, ori de câte ori este nevoie; 

• părinții, tutorii sau susținătorii legali în cazul în care elevul înregistrează peste zece 

absențe nemotivate; informarea se face în scris; 

• părinții, tutorii sau susținătorii legali, în scris, în legătură cu situațiile de corigență, 

sancționările disciplinare, neîncheierea situației școlare sau repetenție; 

Art. 68 – Profesorul diriginte are și alte atribuții: 

• răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinți, 

tutori sau susținători legali și de consiliul clasei; 

• completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor; 

• motivează absențele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de prezentul 

Regulament și de Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ; 

• încheie situația școlară a fiecărui elev la sfârșit de semestru și de an școlar și o 

consemnează în catalog și în carnetul de elev; 

• realizează ierarhizarea elevilor la sfârșit de an școlar pe baza rezultatelor obținute de către 

aceștia la învățătură și purtare; 

• propune consiliului de administrație acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu 

prevederile legale;  

• completează documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordonează, respectiv: 

catalogul clasei, carnetele de elevi, fișa psihopedagogică; 

• monitorizează completarea portofoliului educațional al elevilor; 

• întocmește calendarul activităților educative extrașcolare ale clasei; 

• elaborează portofoliul dirigintelui. 
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Capitolul 3 

Comisiile din unităţile de învăţământ 

Secţiunea 1 

Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar 

 

 

Art. 33 

(1) La nivelul Şcolii Gimnaziale Toma Tâmpeanu funcţionează Comisia pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în mediul şcolar, conform Strategiei cu privire la reducerea 

fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ. 

(2) Componenta si atribuţiile Comisiei pentru combaterea violentei in mediul şcolar se 

regăsesc in art. 71-76 din ROFUIP 2014 

Art. 71 – (1) Componența și atribuțiile Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței 

în mediul școlar respectă reglementările naționale în vigoare. 

(3) Componența nominală a Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul 

școlar se stabilește prin decizia directorului unității de învățământ, după discutarea și 

aprobarea ei în consiliul de administrație. 

Art. 72 – Unitatea de învățământ, în cadrul Comisiei pentru prevenirea și combaterea 

violenței în mediul școlar, elaborează și adoptă, prin consiliul de administrație, anual, 

propriul Plan operațional al unității de învățământ privind reducerea fenomenului violenței 

în mediul școlar. 

Art. 73 – În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, respectiv cu prevederile 

Planului-cadru de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului 

didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de 

învățământ, asigurarea unui mediu securizat în unitățile de învățământ se realizează de către 

administrația publică locală, instituții specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, 

inspectoratele școlare și respectiv unitățile de învățământ. 

Art. 74 – Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar este 

responsabilă de punerea în aplicare, la nivelul unității de învățământ, a prevederilor 

Planului-cadru de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a preșcolarilor/elevilor și 

a personalului și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților 
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de învățământ. În acest sens, Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul 

școlar: 

a) are obligația de a colabora cu autoritățile administrației publice locale, cu 

reprezentanții poliției și ai jandarmeriei pentru a crește siguranța în unitatea de învățământ; 

b) elaborează rapoarte privind securitatea preșcolarilor/elevilor din unitatea de 

învățământ respectivă; 

c) propune conducerii unității de învățământ măsuri specifice, rezultate după analiza 

factorilor de risc și a situației specifice, care să aibă drept consecință creșterea gradului de 

siguranță a preșcolarilor/elevilor și a personalului din unitate și prevenirea delincvenței 

juvenile în incinta și în zonele adiacente unității de învățământ. 

Art. 75 – În fiecare unitate de învățământ, se stabilesc condițiile de acces al personalului 

unității, preșcolarilor/elevilor și al vizitatorilor, acestea fiind incluse în Regulamentul de 

organizare și funcționare a unității de învățământ. 

Art. 76 – (1) În urma consultării consiliului reprezentativ al părinților și a consiliului 

reprezentativ al elevilor, consiliul profesoral din fiecare unitate de învățământ stabilește 

pentru elevi cel puțin un semn distinctiv, cum ar fi: ecuson, uniformă, eșarfă sau altele 

asemenea, în conformitate cu Legea nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de 

învățământ, cu modificările și completările ulterioare. 

  

 

 

Secţiunea 2 

Alte comisii din unităţile de învăţământ 

 

Art. 34 

 La nivelul Şcolii Gimnaziale Toma Tâmpeanu funcţionează şi alte comisii de lucru 

conform anexei 1. 
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Capitolul 4 

Tipul şi conţinutul documentelor manageriale 

 

Art. 35 

 

Pentru optimizarea managementului unităţii de învăţământ conducerea acesteia elaborează 

documente manageriale conform art. 81-91 din ROFUIP 2014. 

Art. 81 – Pentru optimizarea managementului unității de învățământ, conducerea acesteia 

elaborează documente manageriale, astfel: 

- documente de diagnoză; 

- documente de prognoză; 

- documente manageriale de evidență. 

Art. 82 – (1) Documentele de diagnoză ale unității de învățământ sunt: 

- rapoartele semestriale asupra activității desfășurate; 

- raportul anual asupra activității desfășurate; 

- rapoartele comisiilor și compartimentelor din unitatea de învățământ; 

- raportul de evaluare internă a calității. 

(2) Conducerea unității de învățământ poate elabora și alte documente de diagnoză, dedicate unor 

domenii specifice de interes, care să contribuie la dezvoltarea instituțională și la atingerea 

obiectivelor educaționale. 

Art. 83 – Raportul semestrial/anual asupra activității desfășurate se întocmește de către echipa 

managerială, în general ca analiză de tip SWOT sau în conformitate cu alte tipuri de analize. 

Raportul este prezentat, de către director, spre validare, atât consiliului de administrație, cât și 

consiliului profesoral. Validarea raportului semestrial/anual are loc la începutul semestrului al 

doilea/anului școlar următor. 

Art. 84 – Raportul semestrial/anual asupra activității desfășurate este postat, obligatoriu, pe site-

ul unității de învățământ, dacă acesta există, ori, în lipsa site-ului, este făcut cunoscut prin orice 

altă formă de mediatizare – tipărire, afișare etc. – devenind astfel document public. 

Art. 85 – Raportul de evaluare internă a calității se întocmește de către comisia pentru evaluarea 

și asigurarea calității și este prezentat spre validare consiliului profesoral și aprobare consiliului 

de administrație. 

Art. 86 – (1) Documentele de prognoză ale unității de învățământ se realizează pe baza docu-

mentelor de diagnoză ale perioadei anterioare. Documentele de prognoză sunt: 

a) planul de dezvoltare instituțională; 
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b) programul managerial (pe an școlar); 

c) planul operațional al unității de învățământ (pe an școlar); 

d) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial. 

Directorul poate elabora și alte documente, în scopul optimizării managementului unității de 

învățământ. 

Art. 87 – (1) Planul de dezvoltare instituțională constituie documentul de prognoză pe termen 

lung al unităților din învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal și postliceal și se 

elaborează de către o echipă coordonată de către director, pentru o perioadă de cinci ani, ținând 

cont de indicatori naționali și europeni. Acesta conține: 

- prezentarea unității de învățământ: istoric și starea actuală a resurselor umane, materiale, 

relația cu comunitatea locală și organigrama; 

- analiza de nevoi alcătuită din analiza mediului intern (de tip SWOT) și analiza mediului 

extern (de tip PEST); 

- viziunea, misiunea și obiectivele strategice ale unității de învățământ; 

- planul de dezvoltare, care conține planificarea tuturor activităților unității de învățământ, 

fiind structurat astfel: funcția managerială, obiective, termen, stadiu de realizare, resurse 

necesare, responsabilități, indicatori de performanță și evaluarea anuală; 

- planul operațional al etapei curente. 

Planul de dezvoltare instituțională se avizează de către consiliul profesoral și se aprobă de 

consiliul de administrație. 

Planul de acțiune al unității de învățământ reprezintă planul de dezvoltare instituțională al unității 

de învățământ profesional și tehnic, care corelează oferta în educație și formare profesională cu 

nevoile de dezvoltare socioeconomică la nivelul ariei de acțiune. Planul de acțiune al școlii se 

realizează în baza ghidului de elaborare emis de către Centrul Național de Dezvoltare a 

Învățământului Profesional și Tehnic. 

Art. 88 – (1) Programul managerial constituie documentul de prognoză pe termen mediu și se 

elaborează de către director pentru o perioadă de un an școlar. 

(2) Programul managerial conține adaptarea direcțiilor de acțiune ale ministerului și 

inspectoratului școlar la contextul unității de învățământ, precum și a obiectivelor strategice ale 

planului de dezvoltare instituțională la perioada anului școlar respectiv.  

(3) Programul managerial se avizează de către consiliul de administrație și se prezintă consiliului 

profesoral. Directorul adjunct va întocmi propriul program managerial conform fișei postului, 

înn concordanță cu programul managerial al directorului și cu planul de dezvoltare instituțională. 
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Art. 89 – Planul operațional constituie documentul de prognoză pe termen scurt, se elaborează 

de către director pentru o perioadă de un an școlar și conține operaționalizarea obiectivelor 

programului managerial și ale planului de îmbunătățire a calității educației corespunzător etapei. 

Art. 90 – (1) Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru 

elaborarea și/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor 

formalizate pe activități. Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial va 

cuprinde obiectivele, acțiunile, responsabilitățile, termenele, precum și alte componente ale 

măsurilor respective. 

(2) Activitatea de control intern este organizată și funcționează în cadrul comisiei de control 

managerial intern, subordonată directorului unității de învățământ. 

Art. 91 – Documentele manageriale de evidență sunt: 

a) statul de funcții; 

b) organigrama unității de învățământ; 

c) schemele orare ale unității de învățământ; 

d) planul de școlarizare aprobat; 

e) dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului pentru îndrumare și 

control/programe 

f) operative săptămânale; 

g) dosarul privind securitatea și sănătatea în muncă; 

h) dosarul privind protecția civilă; 

i) programele de cooperare și parteneriat locale, naționale și internaționale. 
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Titlul VI 

Structura, organizarea şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar şi nedidactic 

Capitolul 1 

Compartimentul secretariat 

 

Art. 36 

(1) Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din Şcoala Gimnazială „Toma 

Tâmpeanu” Galbenu este obligat să cunoască şi să respecte legile enunţate la art. 1. 

(2) Compartimentul Secretariat funcţionează în baza art. 92-94 din ROFUIP/ 2014 cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi in baza regulamentului de organizare internă 

specific compartimentului. 

 

 

Capitolul 2 

Compartimentul financiar 

 

 

Art. 37 

 

 Compartimentul financiar funcţionează in baza art. 95-105 din ROFUIP 2014, precum 

şi în baza regulamentului de organizare internă specific serviciului. 

 

 

Capitolul 3 

Biblioteci şcolare/Centre de documentare şi informare 

 

Art. 38 

 Biblioteca (Centrul de documentare şi informare- C.D.I.) funcţionează în baza art. 106, 

din ROFUIP/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza regulamentului 

de organizare internă specific. 
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Titlul VII 

Beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar 

Capitolul 1 

Dobândirea şi exercitarea calităţii de beneficiar primar al educaţiei 

 

Art. 39 

 (1) Conform prevederilor legale, beneficiarii primari ai învăţământului sunt 

antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii. 

 (2) Înscrierea se aprobă de către conducerea unităţii de învăţământ cu respectarea 

prezentului Regulament şi a altor reglementări specifice, urmare a solicitării scrise primite din 

partea părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. înscrierea în unităţile de educaţie 

antepreşcolară şi în învăţământul preşcolar se face conform prevederilor legale în vigoare. 

 (3) Inscrierile la clasa pregătitoare si clasa I se fac conform prevederilor legale in 

vigoare, respectiv art. 109 din ROFUIP 2014. 

Art. 109 – (1) Înscrierea în clasa pregătitoare/clasa I se face conform metodologiei aprobate 

prin ordin al ministrului educației naționale. 

 (2) În situația în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumulează 

absențe ca urmare a unor probleme de sănătate sau se observă, din cauza înscrierii anticipate 

din punctul de vedere al vârstei, manifestări de oboseală sau de neadaptare școlară, părinții, 

tutorii sau susținătorii legali pot depune la unitatea de învățământ o solicitare de retragere a 

copilului în vederea reînscrierii în clasa pregătitoare, respectiv în clasa I în următorul an școlar. 

 (3) În situația solicitării de retragere menționate la alin. (2), unitățile de învățământ vor 

consilia părinții, tutorii sau susținătorii legali privind nevoia de a lua decizii în interesul 

educațional al elevului și îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în situația în 

care evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă necesitatea reînscrierii în clasa pregătitoare.  

Evaluarea dezvoltării psihosomatice a elevilor, menționată la alin. (3), se efectuează sub 

coordonarea Centrului județean/al municipiului București de resurse și asistență educațională. 

 

Art. 40 

 

(1) Prezenţa beneficiarilor primari ai educaţiei la fiecare oră de curs se verifică de către 

cadrul didactic, care consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absenţă. 

(2) Motivarea absenţelor se face conform art. 112, al. 2-6, din ROFUIP 2014 

Art. 112 – (1) Calitatea de beneficiar primar al educației se exercită prin frecventarea cursurilor 

și prin participarea la activitățile existente în programul fiecărei unități de învățământ. 
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(2) Calitatea de elev se dovedește cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar de 

către unitatea de învățământ la care este înscris elevul. 

  

 

Secţiunea 1 

Drepturile beneficiarilor primari ai educaţiei 

 

Art. 41 

 

 Drepturile elevilor sunt prevăzute în ROFUIP/ 2014 Titlul VII, Secţiunea 1. 

Secțiunea 1 

Drepturile beneficiarilor primari ai educației (ROFUIP) 

Art. 118 – (1) Orice cetățean român sau cetățean din țările Uniunii Europene, din statele 

aparținând Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană se poate înscrie și poate 

frecventa, în condițiile prevăzute de lege, orice formă de învățământ în limba română, în limbile 

minorităților naționale sau în limbi de circulație internațională, indiferent de limba sa maternă și 

de limba în care a studiat anterior. 

(2) De aceleași drepturi beneficiază și persoanele care solicită sau au dobândit o formă de 

protecție în România, respectiv minorii străini și minorii apatrizi, a căror ședere pe teritoriul 

României este oficial recunoscută, conform legii. 

Art. 119 – Beneficiarii primari ai educației au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul și 

forma de învățământ pe care le vor urma și să aleagă parcursul școlar corespunzător intereselor, 

pre-gătirii și competențelor lor. Pentru beneficiarii primari ai educației minori, acest drept se 

exercită, de către părinți, tutori sau susținători legali. 

Art. 120 – (1) Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii se bucură de toate drepturile constituționale, 

precum și de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar al educației. 

(2) Conducerea și personalul din unitatea de învățământ au obligația să respecte dreptul la 

imagine al antepreșcolarilor, preșcolarilor și al elevilor. 

(3) Nicio activitate organizată în unitatea de învățământ nu poate leza demnitatea sau 

persoalitatea antepreșcolarilor, preșcolarilor și a elevilor. 

(4) Conducerea și personalul din unitatea de învățământ nu pot face publice date personale 

ale beneficiarilor primari ai educației, rezultatele școlare, respectiv lucrări scrise/părți ale unor 

lucrări scrise ale acestora – cu excepția modalităților prevăzute de reglementările în vigoare. 
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Art. 121 – (1) Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii au dreptul să beneficieze de o educație de 

calitate, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru de învățământ, prin parcurgerea integrală a 

programelor școlare și prin utilizarea de către cadrele didactice a celor mai adecvate strategii 

didactice, în vederea formării și dezvoltării competențelor-cheie și a atingerii obiectivelor 

educaționale stabilite. 

(2) Elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali ai acestora au dreptul să fie consultați și să-și 

exprime opțiunea pentru disciplinele din curriculum la decizia școlii aflate în oferta educațională 

a unității de învățământ, în concordanță cu nevoile și interesele de învățare ale elevilor, cu 

specificul unității de învățământ și cu nevoile comunității locale/partenerilor economici. 

Art. 122 – (1) Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii au dreptul la o evaluare obiectivă și corectă. 

(2) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susținătorul legal, are dreptul de a contesta 

rezultatele evaluării, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezența 

elevului și a părintelui, tutorelui sau susținătorului legal, în termen de cinci zile de la comunicare. 

(3) În situația în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate 

satisfăcătoare, elevul/părintele, tutorele sau susținătorul legal pot solicita, în scris, directorului 

unității de învățământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale 

sau practice. 

(4) Pentru soluționarea cererii de reevaluare, directorul va desemna două cadre didactice de 

specialitate, din unitatea de învățământ, care nu predau la clasa respectivă și care vor reevalua 

lucrarea scrisă. 

(5) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la alin. (4) este nota 

rezultată în urma reevaluării. În cazul învățământului primar, calificativul este stabilit, prin 

consens, de către cele două cadre didactice. 

(6) În cazul în care diferența dintre nota inițială, acordată de cadrul didactic de la clasă și 

nota acordată în urma reevaluării este mai mică de un punct, contestația este respinsă și nota 

acordată inițial rămâne neschimbată. În cazul în care diferența dintre nota inițială și nota acordată 

în urma reevaluării este de cel puțin un punct, contestația este acceptată. 

(7) În cazul acceptării contestației, directorul anulează nota obținută în urma evaluării 

inițiale. Directorul trece nota acordată în urma contestației, autentifică schimbarea prin 

semnătură și aplică ștampila unității de învățământ. 

(8) Calificativul sau notele obținute în urma contestației rămân definitive. 

(9) În situația în care în unitatea de învățământ nu există alți învățători/institutori/profesori pentru 

învățământul primar sau profesori de specialitate care să nu predea la clasa respectivă, pot fi 
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desemnați, de către inspectoratul școlar, cadre didactice din învățământul primar sau profesori 

de specialitate din alte unități de învățământ. 

Art. 123 – (1) Conducerile unităților de învățământ sunt obligate să pună, gratuit, la dispoziția 

beneficiarilor primari, bazele materiale și sportive pentru pregătirea organizată a acestora. 

(2) Antepreșcolarii și preșcolarii pot beneficia de unele măsuri de protecție socială (hrană, 

supraveghere și odihnă) pe durata parcurgerii programului educațional în cadrul unității de 

învățământ respective, în condițiile stabilite de legislația în vigoare. 

(3) Elevii pot fi cazați în internate și pot mânca la cantinele școlare, în condițiile stabilite prin 

regulamentele de organizare și funcționare ale unităților respective. 

Art. 124 – (1) Beneficiarii primari ai educației din învățământul de stat au dreptul la școlarizare 

gratuită. Pentru anumite activități stabilite în funcție de niveluri, cicluri și programe de studii se 

pot percepe taxe, în condițiile prevăzute de lege. 

(2) În condițiile prevăzute de lege, elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul 

preuniversitar de stat pot beneficia de diferite tipuri de burse: de performanță, de merit, de studiu 

și de ajutor social, bursa „Bani de liceu”, bursa profesională. 

(3) Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al ministrului educației 

naționale. 

(4) Consiliile locale, respectiv consiliile județene, stabilesc anual, prin hotărâre, cuantumul 

și numărul burselor care se acordă din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. 

(5) Criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual, de către 

consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în funcție de fondurile repartizate și de 

rezultatele elevilor. 

(6) Elevii pot beneficia de bursă și pe baza unui contract încheiat cu operatori economici ori 

cu alte persoane juridice sau fizice. 

(7) În condițiile legii, elevii pot beneficia de credite oferite de bănci pentru continuarea 

studiilor. 

(8) Elevii și cursanții străini din învățământul preuniversitar, precum și elevii etnici români 

cu domiciliul în străinătate pot beneficia de burse, potrivit prevederilor legale. 

(9) Elevii pot beneficia de suport financiar și din sursele extrabugetare ale unităților de 

învățământ de stat, în condițiile legii. 

Art. 125 – Unitățile de învățământ sunt obligate să asigure elevilor servicii complementare cum 

ar fi: consilierea și informarea elevilor de către cadrele didactice, în cadrul orei de consiliere, 

consilierea în scopul orientării profesionale, consilierea psihologică și socială prin personal de 

specialitate. 
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Art. 126 – (1) Statul acordă premii, burse, locuri în tabere și alte asemenea stimulente materiale 

elevilor cu performanțe școlare înalte, precum și celor cu rezultate remarcabile în educația și 

formarea lor profesională sau în activități culturale și sportive. 

(2) Statul și alți factori interesați susțin financiar activitățile de performanță, de nivel național 

și internațional, ale elevilor. 

(3) Statul susține antepreșcolarii, preșcolarii și elevii cu probleme și nevoi sociale, precum și 

pe aceia cu cerințe educaționale speciale. 

Art. 127 – (1) Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ de stat și 

particulare autorizate/acreditate și confesionale beneficiază de asistență medicală, psihologică și 

logopedică gratuită în cabinete medicale, psihologice și logopedice școlare, ori în unități 

medicale de stat. 

 (2) La începutul fiecărui an școlar, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al 

ministrului educației naționale și ministrului sănătății, se realizează examinarea stării de sănătate 

a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor. 

(3) Beneficiarii primari ai educației au dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la 

muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film și la alte manifestări culturale și 

sportive organizate de instituțiile publice. 

(4) Elevii de naționalitate română din străinătate, bursieri ai statului român, beneficiază pe 

teritoriul României de gratuitate la toate manifestările prevăzute la alin. (3). 

 

Art. 42 

 

 În Şcoala Gimnaziala Toma Tâmpeanu Galbenu, elevii beneficiază de transportul cu 

microbuze şcolare pe rutele: 

-Zamfiresti-Drogu-tur-retur;  

-Sătuc-Galbenu-tur-retur;  

-Pântecani-Galbenu-tur-retur. 

Art. 128 – (1) Elevii din învățământul obligatoriu, profesional și liceal de stat, particular 

autorizat/acreditat beneficiază, pe tot parcursul anului calendaristic, de tarif redus cu 50% pentru 

transportul local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și pentru transportul intern 

auto, feroviar și naval. 

(2) Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit 

o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutela beneficiază de gratuitate pentru toate 
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categoriile de transport menționate la alin. (1) pe tot parcursul anului calendaristic. 

(3) Ministerul Educației Naționale, prin unitățile de învățământ, decontează elevilor care nu 

pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, cheltuielile de transport, pe bază de abonament, în 

limita a 50 km, în conformitate cu prevederile legale. 

(4) De aceeași facilitate menționată la alin. (3) beneficiază și elevii care locuiesc la internat 

sau în gazdă, cărora li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a opt călătorii 

dus-întors pe semestru. 

 

 

 

Secţiunea 2 

Obligaţiile beneficiarilor primari ai educaţiei 

 

Art. 43 

 (1) Elevii şcolii noastre au obligaţia de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare 

disciplină de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştineţele prvazute de 

programele şcolare. 

 (2) Şcoala Gimnazială „Toma Tâmpeanu” Galbenu (personalul didactic, didactic-

auxiliar şi nedidactic) se angajează: 

a)  să asigure spaţiul, cadrul organizatoric şi logistic pentru desfăşurarea procesului educaţional 

în condiţii legale; 

b) să ofere servicii educaţionale de calitate, la nivelul standardelor elaborate de M.E.N. 

pentru fiecare nivel de studiu/ciclu de şcolarizare (v, H.G. 1534/ 2008 şi H.G. 21/2007); 

c) să asigure securitatea şi siguranţa elevilor pe perioada prezenţei acestora în incinta şi 

spaţiul şcolar, precum şi în deplasările organizate de unitatea de învăţământ şi aprobate de 

Inspectoratul Şcolar; 

d) să coopereze cu toate instituţiile şi structurile de ale căror servicii beneficiază şcoala şi 

de care depinde bunul mers al procesului de învăţământ; 

e) să stabilească de comun acord cu părinţii, calendarul întâlnirilor periodice şi apoi să îl 

pună în aplicare; 

f) să ia în considerare, să analizeze şi să răspundă oricărei sesizări din partea elevilor sau a 

părinţilor referitoare la rele practici în şcoală; 

g) să recompenseze/sancţioneze, obiectiv şi echitabil, rezultatele şi conduita elevilor; 

i) să solicite implicarea părinţilor/ tutorilor legali în stabilirea disciplinelor opţionale; 
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j) să solicite implicarea părinţilor/ tutorilor legali în organizarea şi derularea activităţilor 

extraşcolare; 

k) să elibereze, la cerere şi în timp util, orice document şcolar ce serveşte interesului 

elevului; 

l) să explice beneficiarilor direcţi şi indirecţi prevederile legilor în vigoare şi să le aplice. 

  

 

 

Secţiunea 3 

Recompense şi sancţiuni ale beneficiarilor primari ai educaţiei 

 

Art. 44 

 (l) Recompensarea elevilor e prevăzută în ROFUIP/ 2014 cu completările şi 

modificările ulterioare în secţiunea III din Titlul VII, Capitolul II. 

Art. 143 – Elevii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară și se 

disting prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense: 

a) evidențiere în fața colegilor clasei; 

b) evidențiere, de către director, în fața colegilor de școală sau în fața consiliului 

profesoral; 

c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, în care se menționează faptele 

deosebite pentru care elevul este evidențiat; 

d) burse de merit, de studiu și de performanță pentru elevii de la cursurile cu frecvență din 

învățământul preuniversitar de stat; 

e) alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unității de învățământ ori de 

agenți economici sau de sponsori; 

f) premii, diplome, medalii; 

g) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din țară și 

din străinătate; 

h) premiul de onoare al unității de învățământ. 

 

 

 

 



 

37 
 

Ministerul Educaţiei Naţionale 

Art. 45 

 

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

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

(2) Sancţiunile care se pot aplica sunt următoarele : 

I. observaţia 

II. avertismentul 

III.       mustrare scrisă; 

IV. retragerea temporară sau definitivă a bursei sociala; 

V. eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile; 

VI. mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi unitate de învăţământ sau la o altă 

unitate de învăţământ; 

VII. preavizul de exmatriculare; 

VIII. exmatricularea. 

 (3)  Toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinţilor/ tutorelui 

legal. 

(4)  Alte sancţiuni sunt prevăzute in Titlul VII, secţiunea 3, art. 148-160. 

 

 

Capitolul 2 

Consiliul elevilor 

 

 

Art. 46 

 

 (1) Fiecare clasă 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) Atribuţiile consiliului elevilor sunt stabilite in art. 166 din ROFUIP din 2014 

(3) Consiliul elevilor din unitatea de invatamant si atribuţiile acestuia se regăsesc in art. 

167-171, din ROFUIP 2014 

 



 

38 
 

Ministerul Educaţiei Naţionale 

Art. 166 – Consiliul elevilor are următoarele atribuții: 

a) reprezintă interesele elevilor și transmite consiliului de administrație, 

directorului/directorului adjunct și consiliului profesoral punctul de vedere al elevilor referitor 

la problemele de interes pentru aceștia; 

b) apără drepturile elevilor la nivelul unității de învățământ și sesizează încălcarea lor; 

c) se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, informând 

conducerea unității de învățământ despre acestea și propunând soluții; 

d) sprijină comunicarea între elevi și cadre didactice; 

e) dezbate propunerile elevilor din școală și elaborează proiecte; 

f) poate iniția activități extrașcolare, serbări, evenimente culturale, concursuri, excursii; 

g) poate organiza acțiuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale, pe 

probleme de mediu și altele asemenea; 

h) sprijină proiectele și programele educative în care este implicată unitatea de învățământ; 

i) propune modalități pentru a motiva elevii să se implice în activități extrașcolare; 

j) dezbate proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ; 

k) se implică în asigurarea respectării Regulamentului de organizare și funcționare a 

unității de învățământ; 

l) organizează alegeri pentru funcțiile de președinte, vicepreședinte, secretar, la termen 

sau în cazul în care aceștia nu își îndeplinesc atribuțiile. 

Art. 167 – (1) Forul decizional al consiliului elevilor din unitatea de învățământ este Adunarea 

generală. 

(2) Adunarea generală a consiliului elevilor din unitatea de învățământ este formată din 

reprezentanții claselor și se întrunește cel puțin o dată pe lună. 

(3) Consiliul elevilor din unitatea de învățământ are următoarea structură: 

a) președinte; 

b) vicepreședinte/vicepreședinți, în funcție de numărul de elevi din școală; 

c) secretar; 

d) membri: reprezentanții claselor. 

(4) Președintele, vicepreședintele/vicepreședinții și secretarul formează Biroul executiv. 

Art. 168 – (1) Consiliul elevilor își alege, prin vot, președintele, elev din învățământul liceal 

sau postliceal. 

(2) Pentru unitățile de învățământ care au doar clase din învățământul primar și gimnazial, 

președintele consiliului elevilor este ales dintre elevii claselor VII – VIII. 
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(3) Președintele consiliului elevilor participă, cu statut de observator, la ședințele 

consiliului de administrație al unității de învățământ, la care se discută aspecte privind elevii, la 

invitația scrisă a directorului unității de învățământ. În funcție de tematica anunțată, 

președintele consiliului elevilor poate desemna alt reprezentant al elevilor ca participant la 

anumite ședințe ale consiliului de administrație. Președintele consiliului elevilor, elev din 

învățământul liceal sau postliceal, activează în Comisia de evaluare și asigurare a calității. 

(4) Președintele consiliului elevilor din unitatea de învățământ are următoarele atribuții: 

a) colaborează cu responsabilii departamentelor consiliului elevilor; 

b) este membru în structura superioară de organizare a elevilor, consiliul județean al 

elevilor/consiliul elevilor din municipiul București; 

c) conduce întrunirile consiliului elevilor din unitatea de învățământ; 

d) este purtătorul de cuvânt al consiliului elevilor din unitatea de învățământ; 

e) asigură desfășurarea discuțiilor într-un spirit de corectitudine, precum și respectarea 

ordinii și a libertății de exprimare; 

f) are obligația de a aduce la cunoștința consiliului de administrație al unității de 

învățământ problemele discutate în cadrul ședințelor consiliului elevilor; 

g) propune excluderea unui membru, în cadrul Biroului executiv și al Adunării generale, 

dacă acesta nu își respectă atribuțiile sau nu respectă regulamentul de funcționare a consiliului. 

(5) Mandatul președintelui consiliului elevilor este de maximum doi ani. 

Art. 169 – (1) Vicepreședintele consiliului elevilor din unitatea de învățământ are următoarele 

atribuții: 

a) monitorizează activitatea departamentelor; 

b) preia atribuțiile și responsabilitățile președintelui în absența motivată a acestuia; 

c) elaborează programul de activități al consiliului. 

(2) Mandatul vicepreședintelui consiliului școlar al elevilor este de maximum doi ani. 

(3) În unitățile de învățământ, cu predare în limba română, în care există și clase/secții cu 

predare în limbile minorităților naționale sau în unitățile de învățământ în limbile minorităților 

naționale, în care funcționează și clase/secții cu predare în limba română, în consiliul elevilor 

este cooptat, în funcția de vicepreședinte, un reprezentant al claselor cu predare în limba 

minorităților naționale, respectiv al claselor cu predare în limba română, după caz. 

Art. 170 – (1) Secretarul consiliului elevilor din unitatea de învățământ are următoarele 

atribuții: 

a) întocmește procesul-verbal al întrunirilor consiliului elevilor din unitatea de învățământ; 

b) notează toate propunerile avansate de consiliul elevilor. 

(2) Mandatul secretarului consiliului elevilor este de maximum doi ani. 
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Art. 171 – Întrunirile consiliului elevilor din unitatea de învățământ se vor desfășura de câte ori 

este cazul, fiind prezidate de președinte/un vicepreședinte. 

 

 

Capitolul 3 

Activitatea educativă extraşcolară 

 

 

 

Art. 47 

 

 Activitatea educativă extraşcolară din unităţile noastre este concepută ca mediu de 

dezvoltare personală, ca modalitate de formare şi întărire a culturii organizaţionale a unităţii de 

învăţământ şi ca mijloc de îmbunătăţire a motivaţiei, frecvenţei şi performanţei şcolare, precum 

şi de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor. 

 

Art 48 

 

 (1) Activitatea educativă extraşcolară se desfăşoară în afara orelor de curs. 

 (2) Activitatea educativă extraşcolară se poate desfăşura fie în incinta unităţii de 

învăţământ, fie în afara acesteia, în palate şi cluburi ale copiilor, în cluburi sportive şcolare, în 

baze sportive şi de agrement, în spaţii educaţionale, culturale, sportive, turistice, de divertisment. 

Art. 49 

 

 (1) Activităţile educative extraşcolare pot consta în: proiecte şi programe educative, 

concursuri, festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediţii, şcoli, 

tabere şi caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, 

ateliere deschise etc. 

 (2) Calendarul activităţilor educative extraşcolare este aprobat de consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ. 
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Art. 50 

 

 Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul şcolii noastre este realizată, anual, 

de către coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare. 

 

Art. 51 

 

 Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul unităţii de 

învăţământ este prezentat şi dezbătut în consiliul profesoral şi aprobat în consiliul de 

administraţie. 

 

 

Capitolul 4 

Evaluarea beneficiarilor primari ai educaţiei 

Secţiunea 1 

Evaluarea rezultatelor învăţării. Încheierea situaţiei şcolare 

 

Art. 52 

 

 Evaluarea are drept scop orientarea şi optimizarea învăţării. 

 

Art. 53 

 

 Conform legii, evaluările în sistemul de învăţământ românesc se realizează, la nivelul de 

disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire 

 

Art. 54 

 

(1) Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează în mod ritmic, conform legii. 

 

(2) La sfârşitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, 

a limbajului şi a comunicării precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor faţă de învăţare 

ale copilului, realizată pe parcursul întregului an şcolar, se finalizează prin completarea unui 
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raport, de către cadrul didactic responsabil, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al 

ministrului educaţiei naţionale. 

 

Art. 55 

 

 Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârsta şi de particularităţile 

psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educaţiei şi de specificul fiecărei discipline. 

 Acestea pot fi: 

- chestionări orale;  

- lucrări scrise; 

- experimente şi activităţi practice;  

- referate şi proiecte; 

- interviuri; 

- portofolii; 

- probe practice; 

- alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice şi aprobate de director sau 

elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale/inspectoratele şcolare. 

 

Art. 56 

 

 Elevii pot să nu frecventeze orele de religie. Situaţia şcolară anuală se încheie tară 

disciplina religie. 

 

 

Art. 57 

 

 La fiecare disciplina de studio, calificativele/notele si mediile se calculează conf. art. 

Corespunzătoare prevăzute de ROFUIP 2014( art. 191-194). 

Art. 191 – (1) La fiecare disciplină de studiu media semestrială este calculată din numărul de 

note prevăzut de prezentul Regulament. 

(2) La disciplinele de studiu la care nu se susține lucrarea scrisă semestrială (teza), media 

semestrială se obține prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. 

La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.  
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(3) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu 

excepția notei de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, 

fără rotunjire. 

(4) La disciplinele de studiu la care se susține lucrarea scrisă semestrială (teza), media 

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

evaluarea periodică, iar „T” reprezintă nota obținută la lucrarea scrisă semestrială (teză). Nota 

astfel obținută se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, 

rotunjirea se face în favoarea elevului. 

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

semestriale, calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire. În cazul în care elevul a fost scutit 

medical, pe un semestru, la disciplina educație fizică și sport, calificativul/media de pe semestrul 

în care elevul nu a fost scutit devine calificativul/media anuală. 

(6) Nota lucrării scrise semestriale (teză) și mediile semestriale și anuale se consemnează în 

catalog cu cerneală roșie. 

(7) În cazul în care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvoltă ca o 

unitate autonomă de instruire. Media unui modul se calculează din notele obținute pe parcursul 

desfășurării modulului, conform prevederilor de la alin. (2). Încheierea mediei unui modul care 

se termină pe parcursul anului se face în mod obligatoriu în momentul finalizării acestuia, nefiind 

condiționată de sfârșitul semestrului. Aceasta este considerată și media anuală a modulului.  

(8) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale 

de la toate disciplinele și de la purtare. Media generală, în cazul curriculumului organizat pe 

module, se calculează în conformitate cu reglementările legale în vigoare, media generală a unui 

modul fiind similară cu media generală a unei discipline. 

 

Art. 192 – (1) La clasele I – IV se stabilesc calificative semestriale și anuale la fiecare disciplină 

de studiu. 

(2) Pentru aceste clase calificativul semestrial pe disciplină/domeniu de studiu se stabilește astfel: 

se aleg două calificative cu frecvența cea mai mare, acordate în timpul semestrului, după care, în 

perioadele de recapitulare și de consolidare a materiei, în urma aplicării unor probe de evaluare 

sumativă, cadrul didactic poate opta pentru unul dintre cele două calificative. 

(3) Pentru aceste clase, calificativul anual la fiecare disciplină/domeniu de studiu este dat de unul 

dintre calificativele semestriale stabilite de cadrul didactic în baza următoarelor criterii: 

a) progresul sau regresul performanței elevului; 

b) raportul efort-performanță realizată; 
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c) creșterea sau descreșterea motivației elevului; 

d) realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau de recuperare, stabilite 

de cadrul didactic și care au fost aduse la cunoștința părintelui, tutorelui sau susținătorului legal. 

Art. 193 – (1) În învățământul primar, calificativele semestriale și anuale pe disciplină se 

consem-nează în catalog de către învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul 

primar/profesorul de specialitate. Calificativele la purtare se consemnează în catalog de către 

învățători/institutori/profesorii pentru învățământul primar. 

(2) În învățământul secundar inferior și secundar superior și postliceal mediile semestriale și 

anuale pe disciplină/modul se consemnează în catalog de către cadrul didactic care a predat 

disciplina/modulul. Mediile la purtare se consemnează în catalog de profesorii diriginți ai 

claselor. 

Art. 194 – (1) Elevii scutiți de efort fizic au obligația de a fi prezenți la orele de educație fizică 

și sport. Acestor elevi nu li se acordă calificative/note și nu li se încheie media la această 

disciplină în semestrul sau în anul în care sunt scutiți medical. 

(2) Pentru elevii scutiți medical, profesorul de educație fizică și sport va consemna în catalog, 

la rubrica respectivă, „scutit medical în semestrul ...” sau „scutit medical în anul școlar ...”, 

specificând totodată documentul medical, numărul și data eliberării acestuia. Documentul 

medical va fi atașat la dosarul personal al elevului, aflat la secretariatul unității de învățământ. 

(3) Elevii scutiți medical, semestrial sau anual, nu sunt obligați să vină în echipament sportiv 

la orele de educație fizică și sport, dar trebuie să aibă încălțăminte adecvată pentru sălile de sport. 

Absențele la aceste ore se consemnează în catalog. 

(4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiți medical, în timpul orei de educație fizică și 

sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare, 

supraveghere, înregistrarea unor elemente tehnice, ținerea scorului etc. În funcție de resursele 

unităților de învățământ, elevii scutiți medical pot beneficia, în timpul orelor de educație fizică 

și sport, de un program special de gimnastică medicală, potrivit afecțiunilor diagnosticate. 

 

Art. 58 

 

 (1) Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva 

situaţia şcolară la una sau la mai multe discipline de studiu/module din următoarele motive: 

- au absentat, motivat şi nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut 

într-un semestru la disciplinele/modulele respective. 

- au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul unităţii de învăţământ în urma unor solicitări 
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oficiale, pentru perioada participării la festivaluri şi concursuri profesionale, cultural-artistice şi 

sportive, interne şi internaţionale, cantonamente şi pregătire specializată; 

- au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de Ministerul Educaţiei 

Naţionale; 

- au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte ţări; 

- nu  au  un  număr  suficient  de  calificative/note,  necesar  pentru  încheierea 

mediei/mediilor sau nu au calificativele/'mediile semestriale ori anuale la 

disciplinele/modulele respective, consemnate în catalog de către cadrul didactic, din alte 

motive decât cele de mai sus. 

 (2) Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi vor încheia situaţia şcolară în primele 4 

săptămâni de la revenirea la şcoală. 

 (3) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor prevăzuţi la alin. (1) se face pe baza 

calificativelor/notelor consemnate în rubrica semestrului I, datate la momentul evaluării. 

 

 

Art. 59 

 

 (1) Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi vor încheia situaţia şcolară în primele 4 

săptămâni de la revenirea la şcoală. 

 (2) Pentru elevii corigenţi, se organizează anual o singură sesiune de examene de 

corigenţă, într-o perioadă stabilită de Ministerul Educaţiei Naţionale. 

 

 

Art. 60 

 

 (1) Sunt declaraţi repetenţi, elevii care au obtinut calificativul „Insuficient’Vmedii 

anuale sub 5,00 la mai mult de 2 discipline de invatamant care se finalezeaza la sfârşitul anului 

şcolar, precum si elevii care au obtinut la purtare calificativul aanual „Insuficient’Vmediala 

anuala mai mica de 6,00. 

 (2) Alte situaţii sunt prevăzute in art. 202, al 1, punctele c, d, e, din ROFUIP 2014. 
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Art. 61 

 

 Situaţia elevilor Clasei pregătitoare este prevăzută de art. 202, al 2, 3 din ROFUIP 2014. 

 (2) La sfârșitul clasei pregătitoare elevii nu pot fi lăsați repetenți. Elevii care, pe 

parcursul clasei pregătitoare, au manifestat dificultăți de învățare, menționate în raportul de 

evaluare a dezvoltării fizice, socioemoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării, precum 

și a dezvoltării capacităților și atitudinilor față de învățare, la finalul clasei pregătitoare, vor 

rămâne în colectivele în care au învățat și vor intra, pe parcursul anului școlar următor, într-un 

program de remediere/recuperare școlară, realizat de învățător/institutor/profesorul pentru 

învățământul primar, împreună cu un specialist de la Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională. 

 (3) La sfârșitul clasei întâi elevii nu pot fi lăsați repetenți. Elevii care, la încheierea 

clasei întâi, au manifestat dificultăți de învățare, menționate în raportul de evaluare a dezvoltării 

fizice, socioemoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării 

capacităților și atitudinilor față de învățare vor rămâne în colectivele în care au învățat și vor intra 

într-un program de remediere/recuperare școlară, pe parcursul anului școlar următor, realizat de 

învățător/institutor/profesorul pentru învățământul primar, împreună cu un specialist de la 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională/Centrul Municipiului București de 

Resurse și Asistență Educațională 

 

 

Art. 62 

 

 Elevii declaraţi repetenţi se pot înscrie în anul şcolar următor în clasa pe care o repetă, la 

aceeaşi unitate de învăţământ, inclusiv cu depăşirea numărului maxim de elevi la clasă prevăzut 

de lege, sau se pot transfera la altă unitate de învăţământ. 
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Secţiunea 2 

Examenele organizate la nivelul unităţilor de învăţământ 

 

 

Art.63 

 

 (1) Examenele organizate de unităţile de învăţământ sunt: examen de corigenţă pentru 

elevii declaraţi corigenţi la încheierea cursurilor anuale şi pentru elevii declaraţi corigenţi după 

susţinerea examenelor din sesiunea pentru elevii amânaţi, precum şi pentru cei menţionaţi la 

Art.201, alin.(2), lit. a), pentru care se organizează o sesiune specială; examen de încheiere a 

situaţiei şcolare pentru elevii declaraţi amânaţi, conform prevederilor Art.200, alin.3); 

 (2)Se interzice organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în prima clasă a 

învăţământului primar. Examinarea de specialitate, în acest caz, se va face numai în situaţia în 

care părintele, tutorele sau susţinătorul legal decide înscrierea copilului în clasa întâi, respectiv 

în clasa pregătitoare, înainte de vârsta stabilită prin lege şi se realizează de către Centrul Judeţean 

de Resurse şi Asistenţă Educaţională . 

 

 

Art. 64 

 

 Pentru examinarea elevilor corigenţi, unul dintre cadrele didactice este cel care a predat 

elevului disciplina/modulul de învăţământ în timpul anului şcolar. în mod excepţional, în situaţia 

în care între elev şi profesor există un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluării, în comisia 

de examinare este numit un alt cadru didactic de aceeaşi specialitate sau după caz de specialităţi 

înrudite din aceeaşi arie curriculară. 

 

Capitolul 5 

Transferul beneficiarilor primari ai educaţiei 

 

Art. 65 

 

 Transferul elevilor este prevăzut in ROFUIP 2014, art. 219-221. 

Art. 219 – Beneficiarii primari ai educației au dreptul să se transfere de la o clasă la alta, de la o 

unitate de învățământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o 



 

48 
 

Ministerul Educaţiei Naţionale 

specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de învățământ la alta, în conformitate cu 

prevederile prezentului Regulament și ale Regulamentului de organizare și funcționare a unității 

de învățământ la care se face transferul. 

Art. 220 – Transferul beneficiarilor primari ai educației se face cu aprobarea consiliului de 

administrație al unității de învățământ la care se solicită transferul și cu avizul consultativ al 

consiliului de administrație al unității de învățământ de la care se transferă. 

Art. 221 – (1) În învățământul antepreșcolar/preșcolar, primar și gimnazial, precum și în 

învățământul profesional, liceal și postliceal beneficiarii primari ai educației se pot transfera de 

la o grupă/clasă la alta, în aceeași unitate de învățământ, sau de la o unitate de învățământ la alta, 

în limita efectivelor maxime de antepreșcolari/preșcolari/elevi la grupă/clasă. 

 

 

Art. 66 

 

 După aprobarea transferului, unitatea de învăţământ primitoare este obligată să solicite 

situaţia şcolară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învăţământ de la care se 

transferă elevul este obligată să trimită la unitatea de învăţământ primitoare, situaţia şcolară a 

celui transferat, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situaţiei 

şcolare de către unitatea de învăţământ la care s-a transferat, elevul transferat participă la cursuri 

în calitate de audient. 
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Titulul VIII 
 

Evaluarea unităţilor de învăţământ 
 
 

Capitolul 1 
 

Dispoziţii generale 
 
 
 
 
Art. 67 
 
 

 Evaluarea institutională se realizează în conformitate cu prevederile legale specificate în 

art. 231-232 din ROFUIP 2014. 

Art. 231 – Evaluarea instituțională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două 

forme fundamentale: 

a) inspecția de evaluare instituțională a unităților de învățământ; 

b) evaluarea internă și externă a calității educației. 

Art. 232 – (1) Inspecția de evaluare instituțională a unităților de învățământ reprezintă o 

activitate de evaluare generală a performanțelor diferitelor categorii de unități de învățământ, 

prin raportare explicită la politicile educaționale, la scopurile și obiectivele dezirabile propuse, 

la standardele asumate în funcționarea acestora. 

(2) Inspecția de evaluare instituțională se realizează de către inspectoratele școlare și Ministerul 

Educației Naționale, prin inspecția școlară generală a unităților de învățământ, în conformitate 

cu prevederile Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ, elaborat de Ministerul 

Educației Naționale. 

(3) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, prin inspecția școlară, inspectoratele școlare: a) 

îndrumă, controlează și monitorizează calitatea activităților de predare-învățare-evaluare; b) 

îndrumă, controlează, monitorizează și evaluează calitatea managementului unităților de 

învățământ. 

(4) Conducerea unităților de învățământ și personalul didactic nu pot refuza inspecția școlară, cu 

excepția situațiilor în care din cauze obiective, probate cu acte doveditoare, aceștia nu-și pot 

desfășura activitățile profesionale curente. 
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Capitolul 2 

Evaluarea internă a calităţii educaţiei 

 

Art. 68 

 

 Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în 

învăţământul preuniversitar. 

 

 

Art. 69 

 

 (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul unitatii noastre funcţionează 

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC). 

 (2) Pe baza legislaţiei în vigoare, unitatea de învăţământ elaborează şi adoptă 

propria strategie şi propriul regulament de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii. 

 (3) Conducerea unităţii de învăţământ este direct responsabilă de calitatea 

educaţiei furnizate. 

 

Art. 70 

 

 Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii sunt realizate în conformitate cu prevederile legale. 

 

Capitolul 3 

Evaluarea externă a calităţii educaţiei 

 

Art. 71 

 

 O formă specifică de evaluare instituţională, diferită de inspecţia generală a unităţilor 

şcolare, o reprezintă evaluarea instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării 
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periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, realizată de Agenţia Română de Asigurare 

a Calităţii în învăţământul Preuniversitar. 

 

 

 

Titlul IX 

Partenerii educaţionali 

Capitolul 1 

Drepturile părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali 

 

Art. 72 

 

 (1)  Beneficiarul indirect-parinte/tutore/susţinător legel al elevului Şcolii Gimnaziale 

Toma Tâmpeanu Galbenu are dreptul să fie să fie informat periodic referitor la situaţia şcolară 

şi comportamentul propriului copil. 

(2)  Alte drepturi sunt prevăzute la art. 240-242. Din ROFUIP 2014. 

Art. 240 – (1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are acces în 

incinta unității de învățământ dacă: 

a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu 

directorul/directorul adjunct al unității de învățământ; 

b) desfășoară activități în comun cu cadrele didactice; 

c) depune o cerere/alt document la secretariatul unității de învățământ; 

d) participă la întâlnirile programate cu educatorul puericultor/ educatoarea/ învățătorul/ 

institutorul/ profesorul pentru învățământ preșcolar/primar/profesorul diriginte. 

(2) Consiliul de administrație are obligația stabilirii procedurii de acces al părinților, tutorilor 

sau susținătorilor legali în unitățile de învățământ. 

Art. 241 – (1) Părinții, tutorii sau susținătorii legali au dreptul să se constituie în asociații cu 

personalitate juridică, conform legislației în vigoare. 

(2) Asociația părinților se organizează și funcționează în conformitate cu propriul statut. 

Art. 242 – (1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să 

solicite rezolvarea unor stări conflictuale în care este implicat propriul copil, prin discuții 

amiabile, cu salariatul unității de învățământ implicat, cu educatorul puericultor/ educatoarea/ 

învățătorul/ institutorul/ profesorul pentru învățământul preșcolar/primar/profesorul diriginte, 

cu directorul unității de învățământ. În situația în care discuțiile amiabile nu conduc la 
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rezolvarea conflictului, părintele, tutorele sau susținătorul legal adresează o cerere scrisă 

conducerii unității de învățământ. 

(2) În cazul în care au fost parcurse etapele menționate la alin. (1), fără rezolvarea stării 

conflictuale, părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să 

solicite rezolvarea situației la inspectoratul școlar. 

(3) În cazul în care au fost parcurse etapele prevăzute la alin. (1) și (2), fără rezolvarea 

stării conflictuale, părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să 

solicite rezolvarea situației la Ministerul Educației Naționale. 

 

 

 

Capitolul 2 

Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali 

 

Art. 73 

 

 (1) Beneficiarul indirect - părintele/tutorele legal al elevului Şcolii Gimnaziale 

„Toma Tâmpeanu” Galbenu se angajează:  

- să-şi asume responsabilitatea promovării în educaţia elevului a principiilor, valorilor 

şi normelor de conduită susţinute de şcoala noastră; 

- să îşi asume, împreună cu elevul, responsabilitatea pentru orice faptă a elevului, 

desfăşurată în şcoală sau în afara şcolii care ar putea prejudicia prestigiul acesteia;să 

respecte prevederile legilor enunţate în preambul; 

- să asigure frecvenţa zilnică şi ţinuta decentă a elevului la cursuri, aşa cum este descrisă 

în R.O.F.U.I.P.; 

- să informeze şcoala de îndată ce se impune absenţa acestuia de la program ; 

- să informeze şcoala cu privire la orice aspect, care poate contribui la îmbunătăţirea 

situaţiei şcolare/sociale a elevului; 

- să dea curs solicitării conducerii instituţiei de învăţământ, ori de câte ori este necesar, 

de a se lua măsuri cu privire la conduita sau situaţia şcolară a elevului; 

- să se prezinte la şcoală, cel puţin, o dată la două luni pentru a discuta cu învăţătorul/ 

dirigintele/ profesorii clasei situaţia şolară a elevului; 
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(3) Alte îndatoriri ale parintilor/tutorilor/sustinatorilor legali sunt prevăzute la art.243-245 

din ROFUIP 2014. 

 

 

 

Capitolul 3 

Adunarea generală a părinţilor 

 

Art. 74 

 

 Adunarea generală a părinţilor este constituită din toţi părinţii, tutorii sau susţinătorii 

legali ai copiilor/ elevilor de la grupă/clasă. 

 

 

 

Capitolul 4 

Comitetul de părinţi 

 

Art. 75 

 

 (1) În Şcoala Gimnaziala Toma Tâmpeanu Galbenu, la nivelul fiecărei 

grupe/clase, se înfiinţează şi funcţionează comitetul de părinţi. 

 (2) Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, 

în adunarea generală a părinţilor, convocată de educatoare/învăţător/institutor/profesorul 

pentru învăţământul preşcolar sau primar/profesorul diriginte care prezidează şedinţa. 

 (3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în 

primele 30 zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar. 

 (4)        Comitetul de părinţi se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri; 

în prima şedinţă de după alegere membrii comitetului decid responsabilităţile fiecăruia, pe 

care le comunică profesorului pentru învăţământul preşcolar/primar/profesorului diriginte. 

 

 

 

 



 

54 
 

Ministerul Educaţiei Naţionale 

Art. 76 

 

 Atribuţiile comitetului de părinţi sunt prevăzute de art. 249-251 din ROFUIP 2014. 

Art. 249 – Comitetul de părinți are următoarele atribuții: 

 a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinților elevilor 

clasei; deciziile se iau în cadrul adunării generale a părinților, cu majoritatea simplă a 

voturilor părinților, tutorilor sau susținătorilor legali prezenți; 

 b) sprijină educatorul-puericultor/educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul 

pentru învățământ antepreșcolar/preșcolar/primar/profesorul diriginte în organizarea și 

desfășurarea de proiecte, programe și activități educative extrașcolare; 

 c) sprijină educatorul-puericultor/educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul 

pentru învățământ antepreșcolar/preșcolar/primar/profesorul diriginte în derularea 

programelor de prevenire și combatere a absenteismului în mediul școlar; 

 d) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuții financiare sau 

materiale, susțin programe de modernizare a activității educative și a bazei materiale din clasă 

și din unitatea de învățământ; 

 e) sprijină conducerea unității de învățământ și educatorul puericultor/ 

educatoarea/ învățătorul/ institutorul/ profesorul pentru învățământ antepreșcolar/ preșcolar/ 

primar/ profesorul diriginte și se implică activ în întreținerea, dezvoltarea și modernizarea 

bazei materiale a grupei/clasei și a unității de învățământ; 

 f) sprijină unitatea de învățământ și educatorul puericultor/educatoarea/ 

învățătorul/ institutorul/ profesorul pentru învățământ antepreșcolar/ preșcolar/  primar/ 

profesorul diriginte în activitatea de consiliere și de orientare socio-profesională; 

 g) se implică activ în asigurarea securității copiilor/elevilor pe durata orelor de 

curs, precum și în cadrul activităților educative, extrașcolare și extracurriculare; 

 h) prezintă, semestrial, adunării generale a părinților, justificarea utilizării 

fondurilor, dacă acestea există. 

Art. 250 – Președintele comitetului de părinți reprezintă părinții, tutorii sau susținătorii legali 

în relațiile cu conducerea unității de învățământ și alte foruri, organisme și organizații. 

Art. 251 – (1) Comitetul de părinți poate decide să susțină, inclusiv financiar, întreținerea, 

dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinți nu este 

obligatorie. 
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Capitolul 5 

Consiliul reprezentativ al părinţilor 

 

 

Art. 77 

 

 (l) La nivelul şcolii funcţionează consiliul reprezentativ al părinţilor. 

 

 

Art. 78 

 

 (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2 

vicepreşedinţi ale căror atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între 

cei 3, şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 

 (2) Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este 

necesar. Convocarea şedinţelor consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către 

preşedintele acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreşedinţi. 

 (3) Atributiile consiliului reprezentativ al părinţilor sunt prevăzute de art. 253 al. 

2-6, art. 254, art.255 din ROFUIP 2014. 

Art. 253 – (1) Consiliul reprezentativ al părinților își desemnează președintele și doi vicepre-

ședinți ale căror atribuții se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei trei, 

și se consemnează în procesul-verbal al ședinței. 

 (2) Consiliul reprezentativ al părinților se întrunește în ședințe ori de câte ori este 

necesar. Convocarea ședințelor consiliului reprezentativ al părinților se face de către 

președintele acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreședinți. 

 (3) Consiliul reprezentativ al părinților desemnează reprezentanții părinților, 

tutorilor sau susținătorilor legali în organismele de conducere și comisiile unității de 

învățământ. 

 (4) Consiliul reprezentativ al părinților decide prin vot deschis, cu majoritatea 

simplă a voturilor celor prezenți. 

 (5) Președintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinților în relația cu alte 

persoane fizice și juridice. 

 (6) Președintele prezintă, anual, raportul de activitate consiliului reprezentativ al 

părinților. 
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Art. 255 – (1) Consiliul reprezentativ al părinților/asociația de părinți a unității de învățământ 

poate atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuții, donații, sponsorizări 

etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din țară și din străinătate, care vor fi utilizate 

pentru: 

 a) modernizarea și întreținerea patrimoniului unității de învățământ, a bazei 

materiale și sportive; 

 b) acordarea de premii și de burse elevilor; 

 c) sprijinirea financiară a unor activități extrașcolare; 

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

situație materială precară; 

 e) alte activități care privesc bunul mers al unității de învățământ sau care sunt 

aprobate de adunarea generală a părinților pe care îi reprezintă. 

 (2) Consiliul reprezentativ al părinților colaborează cu structurile asociative ale 

părinților la nivel local, județean, regional și național. 

 

 

 

Capitolul 6 

Contractul educaţional 

 

Art. 79 

 

 (1) Şcoala încheie cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în momentul înscrierii 

preşcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract educaţional în care sunt înscrise 

drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor. 

 (2) Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul 

unităţii de învăţământ. 

 (3) Eventualele modificări se pot realiza printr-un act adiţional acceptat de ambele 

părţi şi care se ataşează contractului educaţional. 
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Capitolul 7 

Şcoala şi comunitatea. Parteneriate/protocoale între unităţile de învăţământ şi alţi 

parteneri educaţionali 

 

 

Art. 80 

 

 Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii locale 

colaborează cu consiliul de administraţie şi cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor 

unităţii de învăţământ. 

 

Art. 81 

 

 Şcoala Gimnaziala Toma Tâmpeanu Galbenu a iniţiat şi desfăşoară activităţi în 

parteneriat conf. art. 261, 265 din ROFUIP 2014. 

Art. 261 – Unitățile de învățământ, de sine stătător sau în parteneriat cu autoritățile 

administrației publice locale și cu alte instituții și organisme publice și private: case de 

cultură, furnizori de formare continuă, parteneri sociali, organizații nonguvernamentale și 

altele asemenea pot organiza la nivel local centre comunitare de învățare permanentă, pe baza 

unor oferte de servicii educaționale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-țintă 

interesate. 

Art. 262 – Unitățile de învățământ, în conformitate cu legislația în vigoare și prevederile 

prezentului Regulament, pot iniția, în parteneriat cu autoritățile administrației publice locale 

și cu asociațiile de părinți, în baza hotărârii consiliului de administrație, activități educative, 

recreative, de timp liber, pentru consolidarea competențelor dobândite sau de accelerare a 

învățării, precum și activități de învățare remedială cu elevii, prin programul „Școala după 

școală”. 

Art. 263 – (1)  Parteneriatul cu autoritățile administrației publice locale are ca scop derularea 

unor activități/programe educaționale în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite 

de unitatea de învățământ. 

 (2) Activitățile derulate în parteneriat nu pot avea conotații politice, de 

propagandă electorală, de prozelitism religios și nu pot fi contrare moralei sau legilor statului. 

 (3) Autoritățile administrației publice locale asigură condițiile și fondurile 

necesare pentru implementarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și 
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pentru asigurarea securității copiilor/elevilor și a personalului în perimetrul unității de 

învățământ. 

Art. 264 – (1) Unitățile de învățământ încheie parteneriate și protocoale de colaborare cu 

agenții economici, în vederea derulării orelor de instruire practică. 

 (2) Protocolul conține prevederi clare cu privire la responsabilitățile părților, 

referitoare la asigurarea securității elevilor și a personalului școlii, respectarea normelor de 

sănătate și securitate în muncă, asigurarea transportului la și de la agentul economic, durata 

activităților, drepturile și îndatoririle elevilor, utilizarea fondurilor realizate, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

Art. 265 – (1) Unitățile de învățământ încheie protocoale de parteneriat cu organizații nongu-

vernamentale, unități medicale, poliție, jandarmerie, instituții de cultură, asociații 

confesionale, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite prin 

proiectul de dezvoltare institu-țională/planul de acțiune al unității de învățământ. 

 (2) Protocolul conține prevederi cu privire la responsabilitățile părților implicate, 

cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 (3) În cazul derulării unor activități în afara perimetrului unității de învățământ, 

în protocol se va specifica concret cărei părți îi revine responsabilitatea asigurării securității 

copiilor/elevilor. 

 (4) Bilanțul activităților realizate va fi făcut public, prin afișare la sediul unității, 

pe site-ul școlii, prin comunicate de presă și prin alte mijloace de informare. 

 (5) Unitățile de învățământ pot încheia protocoale de parteneriat și pot derula 

activități comune cu unități de învățământ din străinătate, având ca obiectiv principal 

dezvoltarea personalității copiilor și a tinerilor, respectându-se legislația în vigoare din statele 

din care provin instituțiile respective. 

 (6) Reprezentanții părinților, tutorilor sau susținătorilor legali se vor implica 

direct în buna derulare a activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de 

învățământ. 
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Titlul X 

Dispoziţii finale şi tranzitorii 

 

 

Art. 82 

 

 Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării 

examenelor/ evaluărilor naţionale. 

 

Art. 83 

 

 În unitatea noastră , fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 

 

Art. 84 

 

 La Şcoala Gimnaziala Toma Tâmpeanu Galbenu se asigură dreptul fundamental la 

învăţătură şi este interzisă orice formă de discriminare a preşcolarilor/copiilor/elevilor şi a 

personalului din unitate Art. 269. 

 

Art. 85 

 

 Prezentul regulament a fost vizat in Şedinţa Consiliului profesoral din 3.03.2015, 

aprobat in Şedinţa Consiliului de Administraţie din 3.03.2015, data cu care intra in vigoare 

 

Art. 86 

 

 Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa elevilor şi a părinţilor/ tutorilor legali de 

către învăţători şi diriginţi. La şedinţa de informare a părinţilor/ tutorilor şi a elevilor 

învăţătorul sau dirigintele redactează un Proces-verbal la care ataşează un tabel cu elevii şi 

părinţii/ tutorii legali care au luat la cunoştinţă. Copiile xerox ale procesului-verbal şi 

tabelului se depun la secretariatul şcolii care la înmânează conducerii şcolii. 
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Art. 87 

 

 La data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice dispoziţie contrară se 

abrogă. 

 

Art. 88 

 

 Anexele 1 -5 fac parte integrantă din prezentul regulament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


