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MINISTERUL EDUCAŢIEI  NAȚIONALE
Şcoala Gimnazială  Nr. 10  SUCEAVA

Str . Baladei Nr. 4 A , telefon: 0230516170 /251952 , fax:0230251952
e-mail sg102004@ yahoo.com

Nr.  268 din 9 februarie 2015   

Aprobat în Consiliul Profesoral Avizat în 
din 09.02.2015 Consiliul deAdministrație

din  09.02.2015

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ
AN ȘCOLAR 2014 - 2015

CAPITOLUL I – DISPOZIłII GENERALE

Art. 1. Prezentul Regulame nt de ordine interioară stabileste normele de organizare a 
muncii si disciplina muncii în cadrul Școlii Gimnaziale Nr.10 Suceava , în conformitate cu 
Constituția României,cu Legea învățământului, cu Statutul personalului didactic, cu actele 
normative elaborate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice OMEN nr.5115/2014.
Art. 2. Regulile de disciplină stabilite prin regulamentul de fa ță se aplică tuturor persoanelor 
încadrate în muncă la Școala Gimnazială Nr.10 Suceava  indiferent de natura contractului de 
muncă, de locul de muncă, de atribuțiile pe care le îndeplinesc și tuturor elevilor școlii.
Art. 3. Toate persoanele încadrate în muncă la această unitate, precum și elevii sunt obligați 
să cunoască dispozițiile regulamentului de față.
Art. 4. Acest regulament urmăreste să asigure dezvoltarea liberă a personalității elevului, să 
întărească respectul față de drepturile și îndatoririle acestuia în condițiile societății 
democratice.
Art. 5. În incinta școlii sunt interzise crearea și funcționarea oricăror formațiuni politice, 
desfășurarea activităților de organizare și propaganda politică sau a celor de prozelitism 
religios, orice formă de activitate care încalcă normele generale de moralitate, primejduind 
sănătatea fizică sau psihică a elevilor.

CAPITOLUL II – ORGANIZAREA MUNCII ÎN ȘCOALĂ

Art. 6. Întreaga activitate instructiv – educativă din școală se organizează și se desfăsoară 
conform obiectivelor prioritare, concretizate în planul anual de coordonare a activității și în 
programele semestriale.
Art. 7. Planul anual si programele semestriale se întocmesc de către Consiliul pentru 
curriculum, cu avizul Consiliului de administrație, pe baza evaluării activității instructive –
educative a școlii în etapa școlară anterioară și a sarcinilor ce decurg din precizările 
M.E.C.T.S și ale Inspectoratului Școlar Județean Suceava; ele sunt supuse aprobării 
Consiliului Profesoral.
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Art. 8. În sedința pentru discutarea planului anual se prezintă structura și funcționarea 
catedrelor metodice, ale comisiilor pe probleme, componența Consiliului de Administrație, 
responsabilitățile fiecărui membru al său, programul activităților de perfecționare, tematica 
sedințelor Consiliului Profesoral și ale Consiliului de Administrație.
Art. 9. La sfârsitul semestrului I și după încheierea anului școlar, Consiliul profesoral 
analizează modul în care s-a desfășurat activitatea în perioada precedentă și stabileste 
măsurile practice menite să determine îmbunătățirea muncii în etapa următoare. Analiza 
activității pe întregul an școlar se face între 15 septembrie – 15 octombrie, o dată cu 
prezentarea planului managerial pentru noul an școlar.
Art. 10. La începutul fiecărui an scolar, în sedința Consiliului profesoral, se prezintă fișa 
postului pentru directorul/directorul adjunct școlii și, de asemenea, se dau recomandări pentru 
elaborarea de către șefii de catedră, comisii și compartimente funcționale a fișei postului atât
pentru cadrele didactice, cât și pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic. Fișa postului 
cuprinde sarcini generale și specifice pentru tot personalul școlii, fiind semnată de director, de 
titularul postului și de liderul de sindicat. Eventualele adăugiri sau modificări ale sarcinilor 
prevăzute în fișa postului se pot face de directorul școlii, cu aprobarea Consiliului de 
administrație și a liderului sindical. Fixarea sarcinilor din fișa postului se va face cu 
consultarea persoanelor direct implicate.

Constituirea claselor
Art. 11. În cadrul Școlii Gimnaziale Nr.10 Suceava, clasele se constituie la începutul primului 
an de studiu (pe cicluri, primar și gimnazial) după criterii proprii ale școlii.
Art. 12. Numărul de elevi pe clase (grupe) este reglementat prin Legea Învățământului.

Structura anului școlar
Art. 13. Structura anului școlar se stabileste anual prin ordin al Ministrului Educației 
Naționale.
Art. 14. Cursurile școlare

1. Deschiderea cursurilor în noul an de învățământ se face în mod festiv, pe baza unui 
program special elaborat.

2. Terminarea cursurilor se marchează prin festivitatea de premiere a elevilor merituoși, 
prilej cu care se atribuie diplome, premii și mențiuni elevilor clasați pe primele locuri
la clasele respective, precum și a celor care s-au distins în diverse ocazii.

3. În cazuri de epidemii, calamități naturale etc., cursurile școlare pot fi suspendate cu 
aprobarea Inspectoratului Școlar Județean, la cererea directorului și a organelor 
sanitare. Inspectoratele Școlare vor informa Ministerul, Educației, Cercetării, 
Tineretului și Sportului asupra situației și măsurilor luate. În asemenea situații, în 
Consiliul profesoral al școlii se vor stabilii măsuri menite să asigure parcurgerea
întregii materii până la sfârșitul anului școlar.

Programul școlar. Orarul școlii
Art. 15. Activitatea școlară începe în fiecare zi, de regulă la ora 7.00 și se termină la orele 
19.00.
Art. 16. Orarul școlii se întocmeste de o comisie numită de director, se discută în Consiliul de
Administrație și se aprobă de director până la data de 10 septembrie; definitivarea lui se face 
până la 25 septembrie.
Art. 17. Durata orei de curs este de 50 de minute, iar pauza durează 10 minute.
Art.18. Activitățile de învățământ organizate în afara clasei și a școlii (pregătirea 
suplimentară a elevilor, cercurile, activitățile cultural-artistice și sportive, etc) se desfășoară în 
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afara orarului școlii, cu excepția celor incluse în planul de învățământ și în norma didactică de 
predare.
Art. 19. Este interzisă scoaterea elevilor de la ore pentru orice alt fel de activități, cu excepția 
elevilor participanți la olimpiadele școlare, faza județeană și națională, 2 zile, respectiv o 
săptămână.
Art. 20. 

a. Asigurarea ordinii și pazei în exteriorul unității se realizează cu sprijinul Poliției de 
Proximitate, Poliției comunitare și Poliției Suceava.

b. Accesul persoanelor străine în școală va fi permis exclusiv pe baza legitimării de către 
o persoană desemnată, prilej cu care vizitatorii vor fi consemnați într-un registru de 
evidență.

c. Asigurarea ordinii și pazei în interiorul spațiului de învățământ se realizează de către 
portarii instituției în conformitate cu fișa postului, în colaborare cu profesorii de 
serviciu.

Art. 21. Serviciul pe școală se indeplinește de către fiecare profesor ce-și desfăsoară 
activitatea în Școala Gimnaziala Nr.10 Suceava.
Art. 22. Serviciul se execută conform unei planificări semestriale aprobate de directorul 
școlii. În fiecare zi se programează 6 – 8 profesori/învățători de serviciu, pe schimburi; orice
modificare a acestei planificări se face numai cu aprobarea conducerii școlii.
Art. 23. Profesorul de serviciu este obligat :

a. să asigure desfășurarea normală a procesului instructiv-educativ;
b. să urmărească păstrarea în siguranță a documentelor școlare (cataloage, condica de 

prezență, etc.)
c. să transmită operativ tuturor elevilor orice modificare intervenită în orarul școlii;
d. să prezinte părinților care se interesează de situația copiilor lor, în lipsa dirigintelui, 

situația școlară a acestora;
e. să ia măsuri, în lipsa directorilor, de acoperire a orelor rămase fără profesor, în caz 

excepțional, cu cadre didactice aflate „în fereastră”;
f. să se prezinte la școală cu 15 minute înainte de începerea programului zilei respective, 

indiferent dacă are ore sau nu;
g. verifică și instruieste elevii de serviciu pe clasă;
h. în timpul recreațiilor asigură păstrarea ordinei și a disciplinei pe coridoare, în sălile de 

clasă și în curtea școlii;
i. interzice intrarea elevilor pe ușa de acces a profesorilor;
j. informează prompt directorul școlii, administratorul sau comisia de disciplină asupra 

evenimentelor deosebite care s-au petrecut în sectorul de care răspunde (distrugeri, 
deteriorări de mobilier, furturi, etc.) și consemnează evenimentul într-un registru 
special;

Art. 24. La terminarea programului de curs din ziua respectiva, profesorul de serviciu 
consemnează într-un registru special:

∑ dacă au fost profesori lipsă de la ore și ce măsuri au luat;
∑ cazuri de indisciplină ale elevilor.

Art. 25. Nerespectarea acestor atribuții atrage după sine consemnarea în fișa postului și 
sancționarea celui în cauză conform Regulamentului de Ordine Interioară si Statutului 
personalului didactic (diminuarea calificativului anual, excluderea de la premieri, etc.).
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CAPITOLUL III – CONDUCEREA ȘCOLII

Art. 26. Numirea cadrelor de conducere (director, director adjunct) ale școlii se face conform 
Legii învățământului și Statutul personalului didactic;

a. Directorul școlii este direct subordonat Inspectorului Școlar General al județului;
b. Directorul școlii are responsabilitățile prevăzute în fișa postului, elaborată de către 

Inspectoratul Școlar al județului;
c. Directorul școlii elaborează fișa postului directorului adjunct, care îi este direct

subordonat;
d. Directorul școlii este președintele Consiliului de Administrație și al Consiliului 

Profesoral;
e. Directorul reprezintă juridic școala în relațiile cu alți parteneri.

Art. 27. Directorul are drept de control asupra întregului personal salariat al școlii.
Art. 28. Directorul realizează funcțiile de coordonare a activității din școală, prin acțiuni 
concrete:

∑ propune planul de școlarizare pe baza analizei resurselor umane și a bazei materiale a 
școlii;

∑ numeste șefii catedrelor metodice, ai compartimentelor funcționale ale școlii și ai 
comisiilor pe probleme și domenii; stabilește atribuțiile acestora, precum și sarcinile 
fiecărui salariat al unității de Învățământ și aprobă programele de activitate ale 
acestora;

∑ răspunde de constituirea catedrelor și stabileste diriginții pe clase;
∑ propune Consiliului profesoral spre aprobare cadrele didactice care să facă parte din 

Consiliul de Administrație al școlii;
∑ solicită adminsitrației locale desemnarea unui reprezentant în Consiliul de 

Administrație;
∑ repartizează sarcinile pe membrii Consiliului de Administrație;
∑ aprobă proiectele planurilor de încadrare pe discipline de învățământ propuse de 

catedrele metodice;
∑ propune spre aprobare Consiliului profesoral și definitivează planul anual de 

coordonare a activității, tematica ședințelor Consiliului de Administrație, programele 
de activitate semestriale și pe perioada vacanțelor școlare;

∑ aprobă constituirea claselor;
∑ aprobă graficul serviciului pe școală al cadrelor didactice, atribuțiile și obligațiile 

acestora;
∑ urmăreste și asigură, prin șefii catedrelor medodice, aplicarea planurilor de învățământ 

și a programelor școlare în vigoare;
∑ controlează, prin asistența la ore și discuții individuale, modul de pregătire a cadrelor 

didactice pentru lecții, calitatea procesului instructiv – educativ desfășurat cu elevii;
∑ coordonează și îndrumă activitatea de perfecționare și pregătire profesională, 

valorificând la nivelul școlii forme și activități de perfecționare;
∑ supune spre dezbatere și aprobare Consiliului profesoral instrumentele de lucru care 

vor fi utilizate în activitatea de control și evaluare a activității didactice;
∑ controlează, prin comisia de resort, ritmicitatea notării și a parcurgerii materiei;
∑ supune, la început de an școlar, spre dezbatere Consiliului profesoral criteriile de 

evaluare a activității cadrelor didactice și a personalului muncitor, în vederea acordării 
calificativelor anuale, a salariilor de merit, precum și a primelor lunare;

∑ aprobă graficul desfășurării tezelor semestriale;
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∑ coordonează organizarea pregătirii suplimentare a elevilor, a medita țiilor și a 
consultațiilor, precum și organizarea și buna desfășurare a recapitulărilor finale;

∑ organizează activitatea de pregătire și desfășurare a concursurilor și examenelor, fiind 
președinte al comisiei de evaluare, al comisiei de admitere, precum și președinte al 
comisiilor unde elevii corigenți și amânați și cei cu probe de diferențe își susțin aceste 
examene;

∑ urmărește și răspunde de respectarea prevederilor Regulamentului elevilor;
∑ aplică, în urma consultării dirigintelui, sau a Consiliului profesorilor clasei, sancțiunile 

prevăzute la art.131, lit.a – h, din prezentul regulament;
∑ propune Consiliului profesoral aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară a 

școlii;
∑ consemnează în condica de prezență absențele și întârzierile profesorilor de la ore;
∑ informează Inspectorul General Școlar în legătură cu eventualele abateri de la 

legislația școlară a cadrelor didactice și propune sancțiuni conform Statutului 
personalului didactic;

∑ convoacă și prezidează ședințele Consiliului profesoral și ale Consiliului de 
Administrație;

∑ elaborează, cu sprijinul Consiliului de Administrație și prezintă Consiliului profesoral 
rapoarte semestriale și anuale asupra activității din școală; prezintă aceste rapoarte în 
fața elevilor și a părinților;

∑ aprobă Regulamentul de funcționare a asociațiilor stiințifice, tehnice, sportive și 
cultural – artistice ale elevilor din școală și se întâlneste semestrial cu șefii de clasă, 
analizând situațiile ivite, sprijinindu- i în solicitările ce vizează optimizarea procesului 
de învățământ și a relației profesor – elev;

∑ aprobă, în limita a 7 zile, concediu fără plată pentru cadrele didactice și asigură 
suplinirea acestora; aprobă concediul fără plată pentru personalul didactic auxiliar și 
administrativ;

∑ numește prin decizie internă suplinitori, în limita a 30 de zile;
∑ semnează actele de studii și răspunde de corectitudinea completării acestora și a 

celorlalte documente școlare (cataloage, foi matricole, precum și a cărților de muncă);
∑ numeste și eliberează din funcție personalul didactic auxiliar și nedidactic;
∑ aprobă trecerea de la o gradație salarială la alta a personalului salariat al școlii;
∑ coordonează, în colaborare cu șeful catedrei metodice, practica pedagogică a 

studenților;
∑ stabileste, în colaborare cu responsabilul catedrei metodice, obiectivele anuale de 

performanță, pe grupe sau individual, în funcție de ramura de sport, pentru clasele cu 
program sportiv;

∑ răspunde de organizarea serbărilor școlare și a aniversărilor, antrenând ș i cadrele 
didactice la pregătirea și desfășurarea acestora;

∑ stabilește acțiuni permanente pentru dezvoltarea și perfecționarea bazei didactico –
materiale, pentru judicioasa și corecta ei gospodărire, precum și folosirea ei intensivă; 
asigură aplicarea normelor de tehnica securității și de protecție a muncii la nivelul 
școlii;

∑ răspunde de realizarea planului de venituri și cheltuieli, a planului de investiții la 
nivelul școlii;

∑ verifică statele lunare de plată, corectitudinea întocmirii acestora;
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∑ solicită Comitetului de Părinți aprobarea unor cheltuieli vizând îmbunătățirea bazei 
materiale a școlii, îmbogățirea fondului de carte al bibliotecii și stimularea elevilor 
merituosi;

∑ răspunde, împreună cu directorul adjunct, de difuzarea manualelor școlare atribuite 
gratuit elevilor care se încadrează în prevederile legale;

∑ răspunde de arhiva școlii, desemnând un angajat care să se ocupe de aceasta din 
personalul didactic auxiliar.

Art. 29. Îndrumarea și controlul activității desfăsurate de director se fac de Inspectorul Școlar 
General sau de inspectorii de la Inspectoratul Școlar Județean ori M.E.N., împuterniciți cu 
delegație în acest scop.
Art. 30. Directorul adjunct

1. îndeplinește atribuțiile delegate de către director pe perioade determinate sau pe cele 
stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a unității respective;

2. își desfășoară activitatea în subordinea directorului și răspunde în fața acestuia,
precum și a Consiliului Profesoral, a Consiliului de Administrație și a organelor de 
control, pentru activitatea proprie, conform fișei postului.

Art. 31. Consiliul de Administrație este organul de decizie al întregii activități școlare în 
domeniile curriculare, extracurriculare, al programelor de dezvoltare a școlii, de activitate cu 
comunitatea locală, de politică salarială, financiară, de personal, administrativ, etc.
Componența : 9 membri ( 5 din membri vor fi cadre didactice)

1. Directorul
2. Directorul adjunct
3. 3 cadre didactice –învățători și profesori
4. 2 reprezentanți aleși ai părinților
5. 2 reprezentanți ai administrației publice locale și ai comunității locale
6. Membri ai organizațiilor sindicale reprezentative la nivel național (cu statut de 

observator)
Art. 32. Activitatea Consiliului de Administrație este reglementată de regulamentul propriu 
de funcționare (parte componentă a Regulamentului de ordine interioară). Secretarul este un 
cadru didactic desemnat de Consiliul de Administrație.
Art. 33. Competențele Consiliului de Administrație:

a. asigură aplicarea tuturor reglementărilor legale referitoare la organizarea și 
funcționarea învățământului de stat;

b. elaborează oferta educațională a școlii;
c. elaborează Regulamentul de Ordine Interioară;
d. elaborează criteriile de acordare a salariului și a gradației de merit, precum și de 

acordare a recompenselor, a ajutoarelor materiale pentru elevi;
e. elaborează criteriile de acordare a calificativelor anuale;
f. elaborează proiectul managerial al școlii, fișele posturilor pentru angajații școlii, 

reglementează planul financiar al unității școlare.
Consiliul pentru curriculum este alcătuit din șefii comisiilor pe arii curriculare, 
reprezentanți ai ariilor curriculare și directorul școlii.
Consiliul pentru curriculum elaborează:

a. Proiectul managerial și curricular al școlii (incluzând norme de respectare a 
metodologiei de aplicare a planurilor de învățământ, precum și măsuri de aplicare a 
legilor și a actelor normative);

b. Oferta educațională a școlii și strategia curriculară;
c. Criteriile de clasificare a opțiunilor elevilor și de întocmire corectă a schemelor orare;
d. Schemele orare;
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e. Metodologia de aplicare a activității de consiliere și orientare.
Art. 34. În cadrul Școlii Gimnaziale Nr.10 Suceava funcționează următoarele comisii și 
colective de lucru:
1. Limbă și comunicare

∑ Limba română
∑ Limba latină
∑ Limba engleză
∑ Limba franceză
∑ Limba germană

2. Matematică si informatică
∑ Matematică
∑ Informatică

3. Fizică + Chimie + Biologie 
∑ Fizică
∑ Chimie
∑ Biologie

4. Om si societate + arte
∑ Istorie
∑ Geografie
∑ Cultură civică
∑ Religie

5. Educație fizică si sport+ arte + Educație tehnologică
∑ Educatie fizică
∑ Educație tehnologică
∑ Educație muzicală
∑ Educație plastică

6. Comisia învățătorilor, pe nivel de clase:
∑ clasa pregătitoare
∑ lasa I-a
∑ clasa a II-a
∑ clasa a III-a
∑ clasa a IV-a

7. Comisia pentru acordarea burselor, a ajutoarelor sociale și premiilor 
8. Comisia de evaluare și asigurare a calității (CEAC) 
9. Comisia de etică și deonotologie profesională (disciplină) 
10. Comisia pentru sănătatea și securitatea muncii, protecție civilă și PSI 
11. Comisia împotriva incendiilor
12. Comisia metodică a diriginților 
13. Comisia pentru analiza periodică a notării ritmice, a frecvenței și disciplinei elevilor 
14. Comisia pentru curriculum 
15. Comisia pentru întocmirea orarului școlii 
16. Comisia de organizare a serviciului pe școală 
17. Comisia de organizare a activității extracurriculare 
18. Comisia pentru formarea profesională a cadrelor didactice, a personalului didactic 
auxiliar și nedidactic
19. Comisia pentru prevenirea violenței în școală
20. Comisia pentru promovarea imaginii școlii și relații de parteneriat
21. Comisia de control a control a documentelor școlare
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22. Colectivul de sprijin al bibliotecii 
23. Comisia de verificare privind recunoașterea și echivalarea competențelor 
profesionale
24. Comisia pentru programe de colaborare și integrare europeană
25. Comisia pentru organizarea și desfășurarea mobilității personalului didactic
26. Comisia pentru asigurarea securității și siguranței în școală/ combaterea violenței

Comisiile si colectivele de lucru sunt conduse de către un responsabil numit de Consiliul de
Administrație. 
Responsabilii de comisie alcătuiesc planuri semestriale cu sarcini pentru membrii comisiei.
Atribuțiile și responsabilitățile comisiilor și ale colectivelor de lucru sunt următoarele:

∑ conducerea activității profesionale și realizarea obiectivelor instructiv – educative ale 
disciplinelor de Învățământ, prin metodologii care respectă principiile 
psihopedagogice;

∑ crearea climatului favorabil pentru învățare;
∑ conducerea procesului de învățare pentru realizarea obiectivelor propuse;
∑ evaluarea progresului și a performanțelor la învățătură ale elevilor, pe baza unui sistem 

obiectiv, validat la nivelul catedrei metodice și potrivit constiinței proprii;
∑ colaborarea cu colegii, părinții și comunitatea locală;
∑ reproiectarea activității pentru realizarea integrală a standardelor prevăzute în 

programele școlare;
∑ perfecționarea pregătirii profesionale;

Obiectivele activității Comisiei de consiliere și orientare, împreună cu măsurile luate de 
directorul școlii pentru întărirea ordinei și a disciplinei elevilor, se discută și se aprobă în 
Consiliul profesoral al școlii.
Art. 35. Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea cadrelor didactice din școală. La 
sedințele consiliului profesoral pot participa ca invitați reprezentanții părinților, ai autorității 
locale, ai partenerilor sociali, etc.
Art. 36. Consiliul profesoral are următoarele atribuții:

a. adezbate și adoptă variante de proiecte curriculare pe arii curriculare sau 
transdisciplinare, propuse de consiliul pentru curriculum;

b. stabilește modalități de parcurgere a curriculum-ului pe diferite discipline și arii 
curriculare, pentru curriculum-ul nucleu, extins, etc. lucru pe echipe didactice;

c. validează situația școlară la sfârsit de semestru și de an școlar;
d. decid asupra aplicării sancțiunilor i, j, k, de la art. 131 al prezentului regulament;
e. alege reprezentanții săi în Consiliul de Administrație, conform prezentului regulament;

Art. 37. Consiliul profesoral se întrunește o dată pe lună. În cazuri excepționale (primirea 
unor dispoziții urgente, examinarea unor cazuri grave de indisciplină), Consiliul profesoral 
poate fi convocat de director în ședință extraordinară. Consiliul poate fi convocat de director 
și la cererea cadrelor didactice, dacă o treime din numărul membrilor săi consideră necesară 
aceasta.
Art. 38. Problemele dezbătute sunt consemnate într-un registru de procese verbale.

1. Hotărârile se iau prin vot deschis cu majoritate de cel puțin jumătate plus unu din 
numărul cadrelor didactice ale școlii.

2. Hotărârile Consiliului profesoral sunt obligatorii pentru tot personalul didactic al 
colegiului, pentru personalul didactic auxiliar și pentru elevii școlii.

3. Deciziile luate în privința elevilor (note scăzute la purtare, exmatriculări, etc.) vor fi 
aduse la cunoștința elevilor, a părinților sau tutorelui legal în termen de 7 zile 
lucrătoare de la data Consiliului Profesoral.
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4. În cazul în care hotărârile Consiliului Profesoral încalcă legislația școlară, directorul 
școlii are drept de veto, informând despre acest lucru Inspectorul Școlar General.

5. Contestațiile la deciziile Consiliului Profesoral se pot depune în termenul legal 
prevăzut de Regulamentul de Organizare si Funcționare a învățământului 
preuniversitar la Consiliul de Administrație al școlii.

Art. 39. Consiliul profesorilor clasei își desfășoară activitatea la nivelul fiecărei clase, 
contribuind la orientarea și consilierea elevilor și părinților, la elaborarea fișelor de observare 
a fiecărui elev. El se întrunește ori de câte ori dirigintele socotește necesar, pentru 
armonizarea cerințelor educaționale ale cadrelor didactice, evaluarea progresului școlar și a 
compartamentului fiecărui elev, analiza volumului temelor pentru acasă, pentru stabilirea de 
măsuri educaționale comune și propunerea de recompense sau sancțiuni.

∑ Presedintele Consiliului profesorilor clasei este dirigintele (consilierul).
∑ După perioada de evaluare semestrială sau anuală, Consiliul profesorilor clasei va 

analiza, după caz, în fața părinților, global sau individual, rezultatele ob ținute si va 
stabili activități recuperatorii sau de dezvoltare ulterioară a elevilor.

Art. 40. Când este necesar, directorul poate convoca Consiliul profesorilor unei clase, pe care 
îl prezidează.
Art. 41. Consiliul profesorilor clasei stabileste:

a. notele la purtare pentru to ți elevii clasei ( 7 si peste 7);
b. recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
c. sancțiunile prevăzute la art. 131, literele e – h;
d. măsuri recuperatorii pentru elevii cu un ritm mai lent de învățare, precum si activități 

suplimentare pentru elevii cu performanțe sporite.
Art. 42. Consiliul profesorilor clasei colaborează cu Comitetul de părinți al clasei în vederea 
realizării unei influențe educative unitare.

CAPITOLUL IV – PERSONALUL ANGAJAT AL ȘCOLII

Personalul didactic de predare. Drepturile și obligațiile personalului didactic
Art. 43. Personalul didactic de la toate nivelurile învățământului are drepturi și obligații care 
decurg din legislația în vigoare, din prezentul regulament, din Statutul personalului didactic, 
precum și din prevederile contractului colectiv de muncă.
Art. 44. Personalul didactic are obligații și răspunderi publice, de natură profesională, 
materială și morală care garantează realizarea procesului instructiv – educativ.
Art. 45. Personalul didactic din unitățile de învățământ prescolar, primar și gimnazial, 
răspunde în fața conducerii școlii și a forurilor superioare de calitatea și rezultatele obținute în 
activitatea pe care o desfăsoară.
Art. 46. Norma didactică

1. Durata timpului de muncă al personalului didactic este în medie de 170 ore pe lună, cu 
normă didactică de 40 ore pe săptămână.

2. În norma didactică sunt incluse: activitatea de predare la clase; activitatea de pregătire 
a lecțiilor, de perfecționare, de diriginte, activitatea desfășurată cu elevii în afara clasei 
și a școlii, activitatea de consiliere profesională a elevilor, de profesor de serviciu, cea 
din catedra metodică și din comisiile pe probleme din care fac parte.

3. Norma didactică de predare – învățare și de evaluare curentă a elevilor în clasă este de 
18 ore pe săptămână pentru profesorii din învățământul preuniversitar. Excepțiile sunt 
reglementate prin actele normative în vigoare.

Art. 47. În scoală personalul didactic are următoarele obligații:
∑ realizarea orelor de predare la clasă;
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∑ pregătirea materialului didactic, a mijloacelor audio-vizuale, a aparatelor și a 
instrumentelor de lucru;

∑ pregătirea lucrărilor practice (experimente, demonstra ții, lucrări de laborator);
∑ evaluarea nivelului de pregătire al elevilor în raport cu numărul de ore prevăzut în 

planul de învățământ, încheierea situației scolare a elevilor, susținerea examenelor de 
corigență, de diferență și pentru amânați;

∑ participă la activitățile catedrei metodice, ale Consiliului profesorilor clasei și ale 
Consiliului profesoral al școlii;

∑ organizarea și desfășurarea concursurilor și a examenelor;
∑ participarea la sedințele și activitățile Consiliului de Administrație, când este solicitat;
∑ efectuarea tuturor atribuțiilor și a sarcinilor ce- i revin când este de serviciu pe școală
∑ participarea la activitățile comisiilor și ale colectivelor pe domenii și probleme din 

care face parte prin atribuțiile prevăzute în fișa postului sau la care este convocat de 
directorul școlii;

∑ consemnează obligatoriu absențele elevilor în catalog.
Art. 48. În afara programului curent personalul didactic trebuie să realizeze:

∑ studiul planurilor, al programelor analitice, al manualelor școlare și al literaturii de 
specialitate;

∑ întocmirea planificărilor calendaristice pentru fiecare clasă;
∑ pregătirea individuală a lecțiilor ce urmează a fi predate, prin proiecte didactice sau 

schițe de proiect;
∑ confecționarea de material didactic, unde este cazul, elaborarea de teste, chestionare;
∑ verificarea și aprecierea temelor, a tezelor și a altor lucrări efectuate de elevi.

Art. 49. Cadrele didactice
1. care nu au definitivarea în învățământ, precum și cei care nu predau în specialitate sunt 

obligați să întocmească zilnic proiecte didactice.
2. Sunt obligate să facă proiecte pentru lecțiile de recapitulare indiferent de vechimea în

învățământ.
3. În cazul când conducerea școlii sau inspectorii școlari constată lipsuri grave în 

proiectarea și desfăsurarea lecțiilor unor cadre didactice, acestea sunt obligate să 
întocmească pe o perioadă stabilită de timp, proiecte didactice, indiferent de vechimea 
în învățământ și de gradul didactic.

Art. 50. Personalul didactic desfăsoară următoarele activități în scoală și în afara școlii:
∑ organizarea și desfăsurarea orelor de dirigenție și a altor activități specifice, în funcție 

de problemele educative pe care le ridică viața, de cele cu care se confruntă colectivul 
de elevi și de sarcinile educative ale școlii;

∑ organizarea și îndrumarea tuturor activităților desfăsurate cu elevii în afara clasei și a 
școlii (cercuri,concursuri, olimpiade, acțiuni cultural-sportive și recreativ-turistice, 
serbări și aniversări, etc);

∑ îndrumarea colectivelor redacționale ale revistelor școlare;
∑ acțiuni de colaborare cu familia elevilor, întâlniri de dialog educațional, lectorate, 

vizite la domiciliu;
∑ organizarea meditațiilor și a consultațiilor.

Art. 51. Personalul didactic are datoria să-și îmbogățească în permanență pregătirea în 
domeniul specialității, al psihopedagogiei și în metodica predării disciplinei. Pentru aceasta el 
are obligația de a participa la activitățile de perfecționare organizate în școală prin Consiliul 
Profesoral, colectivul de catedră metodică, schimburi de experiență, consultații, conferințe, 
simpozioane, cercuri de informare științifică, cursuri de perfecționare.
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Art. 52. Drepturile personalului didactic sunt prevăzute în Statutul Personalului Didactic și de 
alte acte normative.
Distincții si premii
Art. 53. 

1. Personalul didactic titular cu rezultate excelente în activitatea didactică, educativă și 
științifică poate primii decorații, medalii, titluri, precum și premii potrivit legii.

2. Ordinele și medaliile care pot fi conferite personalului didactic sunt stipulate în actele 
normative în vigoare.

Art. 54. În afara distincțiilor prevăzute la art. 53, ministrul învățământului este autorizat să 
acorde personalului didactic și de cercatare din învățământ următoarele distincții și premii:

a. Adresa de mulțumire publică;
b. Diploma Gheorghe Lazăr, clasele I-âi, a II-a si a III-a, cu acordarea unui premiu de 

20%, 15%, respectiv 10% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni; 
diploma se acordă personalului didactic din învățământul preuniversitar;

c. Diploma de excelență se acordă cadrelor didactice pensionabile, cu activitate deosebită 
în învățământ, diploma este însoțită de un premiu de 20% din suma salariilor de bază 
primite în ultimele 12 luni.

Art. 55. Distincțiile prevăzute la art. 54 din prezentul regulament se acordă în baza unor 
reglementări aprobate de Ministrul Învățământului.
Răspunde rea disciplinară și materială a personalului didactic, didactic auxiliar și
personalului nedidactic
Art. 56. Personalul didactic de predare și personalul didactic auxiliar din învățământ răspund 
disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, 
precum și pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învățământului 
și prestigiului instituției.
Conducerea școlii are obligația de a aduce la cunoștința tuturor angajaților – în scris – forma 
de abatere de care se face vinovat în termen de maximun 7 zile lucrătoare.
Art. 57. Sancțiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevăzut la art. 56, în raport 
cu gravitatea abaterilor, sunt:

a. observație scrisă;
b. avertisment;
c. diminuarea salariului de bază cu până la 15%, pe o perioadă de 1 – 6 luni;
d. suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs 

pentru ocuparea unei funcții didactice superioare sau pentru ob ținerea gradelor 
didactice ori a unei funcții de conducere, de îndrumare si de control;

e. desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
Art. 58. În unitățile de învățământ preuniversitar, propunerea de sancționare se face de către 
director sau de cel puțin 1/3 din numărul total al membrilor Consiliului de Administrație ori ai 
Consiliului Profesoral. Același drept îl au și organele ierarhic superioare.
Dirigintele clasei
Art. 59. 

1. În școală, activitatea instructiv – educativă a fiecărei clase este coordonată de 
profesorul diriginte numit de directorul scolii dintre cadrele didactice de prestigiu și cu 
experiență care predau la clasa respectivă.

2. Sarcina de diriginte este obligatorie.
Art. 60. 

1. Dirigintele își desfășoară activitatea potrivit sarcinilor defalcate din planul de 
coordonare a activităților în școală, a programelor semestriale, a obiectivelor care 
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decurg din Programa activității educative elaborată de Ministerul Educației Nationale
și a problemelor ridicate de specificul muncii cu clasa sa.

2. Pe această bază, dirigintele, după consultarea elevilor, alcătuiește planificarea 
semestrială care cuprinde toată gama activităților de diriginție, tematica orelor 
respective precum, și obiectivele urmărite prin temele planificate.

Art. 61. Dirigintele îndeplineste următoarele sarcini:
∑ prezidează Consiliul profesorilor clasei;
∑ numeste seful de clasă (elev) după consultarea elevilor, repartizează sarcini si 

organizează împreună cu acesta colectivul de elevi al clasei, urmăreste frecvența 
elevilor, cercetează cauzele absențelor unor elevi si ia măsuri corespunzătoare pentru 
îmbunătățirea prezenței la ore a acestora;

∑ motivează absențele elevilor pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al 
scolii, precum si în baza cererilor personale, motivate, ale părinților elevilor;

∑ analizează periodic situația la învățătură a elevilor, ia măsuri pentru îndeplinirea 
îndatoririlor scolare, de toți elevii, inițiază programe de meditații si consultații;

∑ se preocupă de educația igienico – sanitară, în colaborare cu personalul medical al 
scolii;

∑ sprijină organizarea si desfăsurarea activităților elevilor în afara clasei si a scolii;
∑ informează în scris familia sau tutorele elevilor amânați, corigenți, repetenți sau 

sancționați;
∑ calculează media generală anuală a fiecărui elev, stabileste clasificarea acestora;
∑ stabileste nota la purtare a fiecărui elev, pe baza consultării celorlalți profesori care 

predau la clasa respectivă, prezintă în scris Consiliului Profesoral cazurile de notare 
sub 7 pentru elevii care au abateri grave;

∑ felicită în scris părinții sau tutorele elevilor cu rezultate de excepție la învățătură sau la 
activitățile extraclasă, înmânează diplome la festivitatea de sfârsit de an;

∑ organizează cu părinții întâlniri de dialog educațional colective (semestrial) si 
individuale (săptămânal);

∑ informează periodic Consiliul Profesoral si directorul scolii despre activitatea pe care o 
desfăsoară în clasa pe care o conduce;

∑ răspunde de baza materială a clasei pusă la dispoziție la începutul fiecărui an;
∑ aplică, pe baza consultării cu directorul, sancțiunile prevăzute în Regulamentul de 

ordine interioară si propune spre aprobare Consiliului Profesoral celelalte sancțiuni;
∑ recomandă spre aprobare directorului participarea elevilor în cluburi si asociații 

sportive în afara scolii, precum si participarea elevilor merituosi la concursurile 
naționale si internaționale pentru acordarea unor burse de studii recunoscute de 
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului si Sportului;

Personalul didactic auxiliar și nedidactic
Art. 62. Personalul didactic auxiliar și nedidactic se subordonează direct directorului școlii.
Art. 63. Bibliotecarul școlar are următoarele obligații:

∑ organizează activitatea bibliotecii și asigură funcționarea acesteia în cadrul 
programului stabilit de directorul școlii;

∑ se îngrijește de completarea rațională a fondului de publicații, respectând normele 
elaborate de M.E.N.;

∑ organizează colecțiile de publicații ale bibliotecii potrivit normelor biblioteconomice;
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∑ pune la îndemâna cititorilor instrumente de informare (cataloage, fișiere, mape 
bibliografice, liste bibliografice) care să înlesnească orientarea rapidă în colecțiile 
bibliotecii;

∑ organizează activitatea de popularizare a cărții în rândul elevilor prin prezentări de 
cărți, recenzii, seri literare, simpozioane, concursuri, vitrine și expoziții de cărți, 
standuri, etc;

∑ îndrumă lectura elevilor și îi ajută în folosirea dicționarelor, a enciclopediilor, a 
îndrumătoarelor și în alegerea materialului necesar pentru lucrări scrise, pentru 
activitatea în cercurile de elevi și pentru studiul individual;

∑ sprijină informarea și documentarea cadrelor didactice;
∑ organizează activitatea de recondiționare a cărților;
∑ Ține la zi registrul de mișcare a fondului de carte, inventarul, cataloagele și caietul de 

evidență a activității zilnice;
∑ Întocmește programul de activitate semestrială a bibliotecii;
∑ participă la Consiliul Profesoral, atunci când este invitat;
∑ participă la cursurile de calificare profesională, seminarii, instructaje;
∑ se ocupă de distribuirea manualelor școlare.

Personalul administrativ
Art. 64. Secretarul sef/secretarul îndeplinește următoarele sarcini:

∑ efectuează înscrierea elevilor, verifică actele și completează registrul de evidență a 
acestora, registrele matricole, cataloagele, verifică modul în care se completează;

∑ întocmeste lucrările de secretariat privind începerea anului scolar, încheierea 
semestrelor, încheierea anului școlar și organizarea concursurilor și a examenelor de 
orice fel;

∑ completează foile matricole, certificatele de absolvire și certificatele de echivalare ale 
elevilor și ține evidența lor;

∑ păstrează dosarele cu actele elevilor;
∑ întocmește statele de plată a salariilor sau a altor drepturi bănești ale întregului 

personal, pe baza dispozițiilor de angajare și salarizare, a condicii de prezență și a 
situațiilor primite de la contabilitate (contracte proprii, alocații copii, etc);

∑ împreună cu contabilul întocmește statele pentru plata burselor;
∑ se îngrijește de procurarea și păstrarea documentelor privind legislația școlară (decrete, 

hotărâri, ordine, reglementări, instrucțiuni);
∑ întocmeste și trimite, în termenele stabilite, situațiile statistice școlare;
∑ completează cu datele necesare registrul pentru prezența personalului didactic;
∑ se îngrijește de completarea și păstrarea dosarelor cu acte și a cărților de muncă ale 

personalului din școală;
∑ întocmește formele (dispozițiile) de angajare, transfer, eliberare, promovare, salarizare 

și sancționare pentru întregul personal ce se angajează de directorul scolii;
∑ răspunde de arhiva școlii;
∑ întocmește situațiile privind acordarea alocațiilor de stat ale elevilor.

La școlile cu mai mulți secretari, lucrările se repartizează pe fiecare funcție de către directorul
școlii, în urma consultării cu persoana care îndeplineste funcția de secretar șef al școlii.
Art. 65. Administratorul de rețea (informaticianul) îndeplineste următoarele sarcini:

∑ întreținerea în stare de funcționare a rețelelor cu platforma AEL și sala P@pi;
∑ culegerea și introducerea datelor necesare utilizării platformei AEL și P@pi;
∑ reactualizează aplicația AEL și o încarcă cu lecții ori de câte ori este necesar;
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∑ reactualizează baza de date ori de câte ori este necesar;
∑ realizează o planificare a lecțiilor în AEL (semestrial);
∑ acordarea de asistență profesorilor care pregătesc lecții în cabinetul multimedia;
∑ actualizarea în permanență a paginii WEB a școlii;
∑ completarea bazei de date și actualizarea permanentă a acesteia;
∑ prezintă cu ajutorul videoproiectorului materialele de analiză, planuri manageriale, 

etc.;
∑ rezolvă sarcinile atribuite de conducerea școlii;
∑ redactarea în Word și Excel a documentelor școlare;
∑ participă la activități specifice examenelor naționale;
∑ acordă asistență în munca de secretariat.

Art. 66. Persoanele din compartimentul financiar – patrimoniu răspund de buna organizare si 
desfășurare a activității financiare și de patrimoniu a școlii, în conformitate cu dispozițiile 
legale în vigoare.
Administratorul financiar șef are următoarele obligații:

∑ efectuează, organizează și conduce operațiuni contabile pentru școală;
∑ întocmește formele pentru încasările și plățile în numerar sau prin conturi bancare 

pentru urmărirea debitorilor și creditorilor;
∑ organizează inventarierea valorilor materiale și bănesti, întruneste comisia desemnată 

pentru efectuarea corectă a operațiunii;
∑ colaborează cu administratorul financiar patrimoniu, care gestionează valorile 

materiale și îndeplineste activități cu caracter financiar bine stabilite;
∑ urmărește aplicarea și respectarea dispozițiilor legale privind salarizarea și drepturile 

tuturor persoanelor angajate în școală;
∑ prezintă în fața directorului rapoarte semestriale privind problematica sectorului 

financiar-contabil;
∑ verifică statele de plată, îndemnizațiile de concedii, statele de plată ale burselor;
∑ întocmește lunar balanțe de verificare pe rulaje și solduri;
∑ îndeplinește toate sarcinile cu caracter financiar contabile date de conducătorul unității 

sau stipulate expres în acte normative;
∑ întocmește avizele privind angajarea ordonanțelor și plata cheltuielilor conform legii 

500 privind finanțele publice.
Art. 67. Funcția de casier de școală îndeplineste următoarele sarcini:

∑ efectuează încasările și plățile necesare legate de activul școlii;
∑ Ține evidența încasărilor și a plăților efectuate;

Art. 68. Administratorul de patrimoniu are următoarele sarcini:
∑ se îngrijeste de înzestrarea și aprovizionarea claselor și a laboratoarelor școlare cu 

mobilier, aparatură și cu materialele necesare;
∑ răspunde de gestionarea întregii baze materiale a școlii;
∑ urmăreste respectarea contractelor încheiate de școală și reprezintă instituția în 

problemele administrative și gospodărești, la însărcinarea conducerii școlii;
∑ administrează localurile școlii, asigură curățenia lor și se ocupă de încălzitul și 

iluminatul acestora;
∑ ia măsuri pentru efectuarea reparației localurilor și a mobilierului deteriorat;
∑ asigură paza și securitatea clădirilor și ia măsuri pentru întâmpinarea incendiilor;
∑ face parte din comisia de inventariere și casare a bunurilor;
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∑ repartizează sarcini personalului de serviciu, în funcție de spațiu, de nevoile instituției 
și de obligațiile legate de muncă;

∑ are calitatea de gestionar de bunuri și materiale, dacă unitatea școlară nu are post de 
magaziner sau gestionar. În această calitate, îndeplinește următoarele sarcini:

a. se îngrijește de buna păstrare a materialelor aflate în gestiunea sa;
b. răspunde de buna conservare a produselor “Cornul și laptele” și de gestionarea lor;
c. primește și eliberează materialele ce le păstrează în magazie și ține evidența lor, 

conform normelor legale;
d. efectuează inventarierea valorilor materiale la termenele și în condițiile stabilite de 

normele legale în vigoare.
Art. 69. Personalul de întreținere are următoarele îndatoriri:

∑ asigură curățenia localurilor școlii, a curților școlii și a spațiilor verzi aparținând școlii;
∑ îngrijește și răspunde de obiectele de inventar pe care le are în păstrare;
∑ îndeplinește funcția de curier sau paznic, precum și orice alte însărcinări primite din 

partea directorului școlii sau a administratorului;
∑ în perioada vacanțelor realizează, împreună cu muncitorii de întreținere lucrări de 

igienizare și reparații în vederea deschiderii în bune condiții a anului școlar sau a 
semestrelor școlare.

Art. 70. Muncitorul calificat de întreținere are următoarele sarcini:
∑ îngrijește și răspunde de buna funcționare a instalațiilor de încălzire, electrice și să 

execută reparațiile curente și lucrările de întreținere a acestora;
∑ se îngrijește de întreținere a bazei sportive și a parcului școlii;
∑ îndeplineste funcția de paznic/portar la solicitarea administratorului sau directorului 

școlii.
Art. 71. Portarii și paznicii îndeplinesc sarcinile ce îi revin în postul respectiv, potrivit 
normelor legale în vigoare pentru asigurarea pazei și a securității instituțiilor de învățământ.

CAPITOLUL V – CURRICULUM

Art. 72. Școala își va construi schema orară proprie pe baza planurilor – cadru de învățământ 
elaborate de M.E.N., conform proiectului managerial și curricular aprobat (în funcție de 
„personalitatea” pe care intenționează să si-o creeze, în timp, școala).
Art. 73. Școala decide privind numărul de ore pentru disciplinele op ționale în funcție de:

a. utilizarea eficientă a resurselor umane și materiale;
b. interesele elevilor;
c. pregătirea personalului didactic;
d. cerințele părinților;
e. interesele și legăturile cu comunitatea locală.

Art. 74. Numărul total de ore din schema stabilită pe școală nu trebuie să depăsească numărul 
maxim de ore pe săptămână indicat în planul-cadru.
Art. 75. Consiliul pentru curriculum elaborează un proiect curricular (ce va fi aprobat de către 
consiliul profesoral) prin care se stabileste oferta curriculară a școlii, adică:

a. trunchiul comun;
b. obiectele opționale;
c. finalitățile și obiectivele școlii;
d. metodologia de evaluare;
e. criteriile de selecție.

Art. 76. Oferta școlii pentru anul scolar următor va fi făcută publică și prezentată elevilor 
până la data de 01 martie al fiecărui an școlar.
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Art. 77. Elevii din fiecare clasă vor consulta lista opțiunilor prezente în oferta curriculară a 
școlii și vor prezenta în scris, învățătorului/dirigintelui clasei, opțiunile pentru anul școlar 
următor, până în luna aprilie a anului școlar în curs.

CAPITOLUL VI – EVALUAREA REZULTATELOR ELEVILOR

Art. 78. Evaluarea rezultatelor elevilor la învățătură se realizează în mod ritmic pe parcursul 
semestrelor în conformitate cu metodologia Serviciului Național de Evaluare și Examinare și 
cu reglementările M.E.N.
Art. 79. La sfârșitul fiecărui semestru există 4 săptămâni de evaluare finală dedicată evaluării 
formative,care are următoarele obiective:

a. realizarea recapitulării și a sistematizării materiei parcurse;
b. ameliorarea rezultatelor învățării;
c. consolidarea pregătirii elevilor cu rezultate foarte bune;
d. sprijinirea elevilor cu rezultate nesatisfăcătoare.

Art. 80. Se pot utiliza ca instrumente de evaluare, în funcție de vârsta elevilor și de specificul 
fiecărei discipline:

a. lucrări scrise începând cu a doua jumătate a semestrului;
b. activități practice;
c. pregătirea de către elevi a unor referate și proiecte;
d. interviuri;
e. portofolii;
f. alte instrumente.

Art. 81. 
1. Evaluarea la sfarsitul clasei pregatitoare se va face de catre cadrul didactic responsabil 

prin completarea unui raport, în învățământul primar evaluarea se face prin 
calificative, iar în cel gimnazial evaluarea se face prin note de la 10 la 1;

2. Notele/calificativele acordate se comunică elevilor și se trec în documentele de 
înregistrare corespunzătoare (catalog, carnet de note, fișa de observatie și apreciere, 
etc.), conform metodologiei eleborate de Serviciul Național de Evaluare și Examinare.

CAPITOLUL VII – ÎNCHEIEREA SITUAȚIEI ȘCOLARE

Art. 82. La sfârsitul fiecărui semestru și la încheierea anului școlar, profesorii au obligația să 
încheie situația școlară a elevilor, excepție făcând elevii amânați sau care au abandonat școala.
Art. 83. La sfârsitul fiecărui semestru, dirigintele convoacă Consiliul Profesorilor clasei, 
pentru stabilirea notei la purtare a elevilor în funcție de comportarea generală în școală și în 
afara acesteia; notele la purtare mai mici de 7 se discută și se aprobă în Consiliul Profesoral în 
baza unui raport scris de către diriginte.
Art. 84. Sunt declarați corigenți elevii care obțin medii anuale sub 5 la unul sau două obiecte 
de studiu.
Art. 85. Elevilor scutiți temporar de activitate la educație fizică li se stabilește media anuală la 
acest obiect dacă au avut situația școlară încheiată cel puțin pe un semestru, caz în care media 
anuală este media de pe semestrul respectiv; în alte cazuri, profesorul de educație fizică face 
mențiunea „Scutit conform aprobării nr….” în rubrica „Educație fizică” din catalog și 
păstrează adeverințele medicale.
Art. 86. Mediile
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1. Mediile semestriale și anuale pe obiecte se calculează și se trec în catalog de către 
profesorul care a predat obiectul respectiv, iar mediile la purtare, de către diriginte.

2. Dirigintele are obligația să treacă toate mediile semestriale și anuale în carnetul 
elevului.

Art. 87. Sunt declarați promovați elevii care, la sfârsitul anului școlar, obțin la fiecare obiect 
din planul de învățământ cel puțin media anuală 5, iar la purtare media anuală 6.
Art. 88. 

1. Elevii amânați medical sau cu situație neîncheiată pe semestrul I își vor încheia situația 
școlară în primele patru săptămâni de la reluarea activității.

2. Încheierea situației școlare a elevilor amânați semestrial sau anual se va face conform 
metodologiei examenului de corigență, într-o perioadă stabilită de conducerea școlii, 
înaintea sesiunii de corigențe.

Art. 89. Sunt declarați repetenți:
1. elevii care au obținut medii anuale sub 5 la mai mult de două obiecte de învățământ;
2. elevii care au ob ținut la purtare media anuală sub 6, indiferent de mediile obținute la 

obiectele de studiu;
3. elevii corigenți sau amânați care nu se prezintă sau nu promovează examenenele de 

corigență;
4. elevii care absentează motivat peste 120 zile calendaristice.

Nota:
∑ la sfarșitul clasei pregatitoare elevii nu pot fi lăsați repetenți.
∑ a sfarșitul clasei întâi elevii nu pot fi lăsați repetenți.

ART. 90. Situația școlară a elevilor corigenți, amânați sau repetenți se comunică în scris de 
către diriginte părinților (susținătorilor legali), în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor 
fiecărui semestru; pentru elevii corigenți sau amânați, în comunicare se precizează programul 
de desfășurare a examenelor.
Art. 91.

1. Elevii care au urmat școala în alte țări pot urma cursurile în clasa la care au dreptul, 
numai după echivalarea studiilor de către Ministerul Educației Naționale.

2. Pentru disciplinele de învățământ care nu au fost echivalate, încheierea situa ției 
școlare se face în cel mult 60 de zile de la data înapoierii în țară (separat pentru fiecare 
an pentru care este necesară încheierea situației scolare), dar nu peste data începerii 
sesiunii de corigențe.

Art. 92. Consiliul profesoral, în sedința de încheiere a cursurilor, validează și consemnează în 
procesul verbal lista elevilor pe clase, menționându-se pentru fiecare situația scolară 
(promovat, corigent, repetent, amânat, transferat, exmatriculat).
Art. 93. Situația școlară anuală a tuturor elevilor, cu specificarea mediei generale pentru cei 
promovați, se comunică elevilor și după caz părinților.

CAPITOLUL VIII – EXAMENUL DE CORIGENȚĂ

Art. 94. Examenul de corigențe constă dintr-o probă scrisă și una orală.
Art. 95. Examinarea elevilor corigenți se face:

1. de către profesorul care a predat elevului obiectul de învățământ în timpul anului 
școlar;

2. în absență, temeinic motivată a acestuia, examinarea se face de către un alt profesor de 
specialitate din școală, numit de conducerea școlii, sau de la altă școală, numit de
Inspectoratul Școlar, la solicitarea directorului școlii.
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3. În toate cazurile, profesorul examinator este asistat de un profesor de aceeași 
specialitate sau de specialitate înrudită, fiecare examinator acordând nota sa.

4. Elevii care nu se prezintă la aceste examene sunt declarați repetenți.
Art. 96. Examinarea se face din întreaga materie prevăzută de programele școlare pentru anul 
respectiv de studii.
Art. 97. Examenele de corigență se susțin la școala la care elevul a urmat cursurile sau, în 
cazuri bine motivate (schimbarea domiciliului stabil al părinților sau al ocrotitorilor legali în 
altă localitate, internarea pe termen lung în spital sau sanatoriu, etc,) la altă școală, cu 
aprobarea Inspectoratului Școlar pe teritoriul căruia se află școala la care urmează să se
susțină examenele.
Art. 98. Media la examenul de corigență

1. Media la examenul de corigență se calculează aritmetic, fără rotunjire; la obiectul la 
care examenul constă dintr-o singură probă (educație fizică) nota obținută are valoare 
medie.

2. La examenul de corigență sunt declarați promovați elevii care obțin, la fiecare obiect, 
cel puțin media

3. Media obținută la examenul de corigență constituie media anuală a obiectului respectiv 
și intră în calculul mediei generale anuale.

4. Elevii care la examenele de corigență obțin media sub 5 chiar și la un singur obiect, 
precum și cei care au absentat nemotivat de la examene sunt declarați repetenți.

Art. 99. Rezultatul examenului de corigență
1. Se consemnează în catalogul de examen și se trece în catalogul clasei de către 

diriginte, în termen de cel mult 5 zile de la susținerea examenului.
2. Biletele avizate de directorul unității, împreună cu lucrarea scrisă și foaia cu 

însemnările elevului la examenul oral se păstrează în arhiva școlii timp de un an.
3. Rezultatul examenelor de corigență și situația școlară anuală a elevilor se afișează a 

doua zi după încheierea sesiunii și se consemnează în procesul-verbal al Consiliului 
Profesoral de la începutul anului școlar.

Art. 100. După încheierea examenelor de corigență, elevii care nu au promovat la un singur 
obiect de învățământ pot solicita Inspectoratului Școlar Județean reexaminarea, care se va face 
până la începerea noului an de învățământ. Comisia de reexaminare va fi numită de 
Inspectoratul Școlar Județean, președintele ei fiind directorul școlii.
Art. 101. Elevii corigenți sau amânați, care nu se pot prezenta la examene din motive 
temeinice, dovedite cu acte cel târziu în ziua examenului și aprobate de Consiliul de 
Administrație al școlii, pot fi examinați la o altă dată ulterioară, stabilită de Consiliul de 
Administrație.

CAPITOLUL IX – ELEVII

Calitatea de elev. Dobândirea calității de elev
Art. 102. Are calitatea de elev al Școlii Gimnaziale nr 10 Suceava orice persoană, indiferent 
de sex, rasă, naționalitate, apartenență politică sau religioasă, care este înscrisă la activitățile 
școlare și extrascolare din cadrul colegiului.
Art. 103. Înscrierea elevilor:

1. In primul an se face la cerere, pe baza unei cereri adresate conducerii școlii.
2. Elevii promovați vor fi înscriși automat în anul școlar următor.
3. Elevii retrași, cu abandon școlar, reînmatriculați la cerere, în învățământul de zi, în 

următorii 2 ani școlari consecutivi anului pierderii temporare a calității de elev , cu 
aprobarea directorului școlii.
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Exercitarea calității de elev
Art. 104. 

a. Elevii Școlii Gimnaziale nr 10 Suceava vor purta în mod obligatoriu uniforma scolară 
în perioada frecventării cursurilor.

b. Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor și prin participarea la toate 
activitățile curriculare și extracurriculare existente în programul școlii.

c. Evidența elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesori, care consemnează în 
catalog absențele.

Art. 105. Absențele
a. Datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor molipsitoare în familie sau altor cazuri de forță 

majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate.
b. Motivarea acestor absențe se efectuează pe baza următoarelor acte:

∑ adeverință eliberată de medicul cabinetului școlar, al circumscripției sanitare 
sau de medicul de familie, adeverință sau certificat medical, eliberate de 
unitatea spitalicească, în cazul în care elevul a fost internat în spital;

∑ cererea părinților pentru situații familiale deosebite, fără a depăși 7 zile pe 
semestru.

c. Motivarea absențelor se face de către diriginte, în situațiile speciale profesorul 
diriginte va consulta, părinții sau tutorii legali.

d. Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor vor fi prezentate în termen de 
maxim 10 zile de la reluarea activității și vor fi păstrate de către diriginte pe tot 
parcursul anului scolar. Toate adeverințele medicale trebuie să aibă avizul 
cabinetului medical scolar.

Art. 106. Elevii cu handicap fizic, cu boli cronice grave pot fi scutiți parțial sau total de 
frecvență, beneficiind de îndrumarea școlii. Scutirea se acordă, la cerere, de către Consiliul de 
Administrație, pe baza actelor medicale doveditoare.
Art. 107. Elevii care dovedesc că studiază peste hotare sunt scutiți de frecvență pe perioda 
respectivă. Situația școlară a acestora se încheie în cel mult 60 de zile de la data înapoierii în 
țară, separat pentru fiecare an de studii cât au fost plecați, cu echivalare de la M.E.C.T.S.
Încetarea exercitării calității de elev
Art. 108. Calitatea de elev încetează în următoarele situații:

a. la absolvirea studiilor învățământului obligatoriu;
b. în cazul abandonului școlar.

Transferarea elevilor
Art. 109. Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate de învățământ la alta, de la o clasă la 
alta în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și ale Regulamentului de 
organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar de stat. Aprobările 
pentru transfer se dau de către consiliile de administrație ale celor două unități de învățământ.
Art. 110. Transferurile

1. Transferurile în care se păstrează forma de învățământ se pot efectua numai în 
perioada intersemestrială sau a vacanței de vară. În cazuri foarte bine motivate sau 
cazuri speciale (sociale), transferul se poate efectua și în timpul anului școlar.

2. Transferul elevilor în timpul anului școlar se poate efectua, cu respectarea 
următoarelor prevederi:

a. la schimbarea domiciliului părinților într-o altă localitate;
b. la recomandarea de transfer, eliberată în baza unei expertize medicale efectuate de 

Direcția de Sănătate Publică;
c. la / de la învățământul sportiv.

Drepturile elevilor
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Art. 111. Elevii se bucură de toate drepturile legale și nicio activitate din școală nu le poate 
leza demnitatea, personalitatea sau propria imagine.

a. Elevii au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul și forma de învățământ pe care 
o vor urma, să-si aleagă parcursul școlar corespunzător intereselor, pregătirii și 
competențelor lor, făcând din timp opțiunea din oferta cuprinsă în curriculum la 
dispoziția școlii, fiind consiliați pentru aceasta de către părinți,educatori, personalul 
din instituțiile abilitate.

b. Părinții sau tutorii legali au dreptul de a alege forma de învățământ și felul educației 
pentru copiii minori.

c. Asupra dreptului copiilor minori de a urma școala în limba română sau în limba unei 
minorități naționale hotărăște părintele sau tutorele legal.

Art. 112.
a. Elevii beneficiază de învățământ public gratuit.
b. Elevii pot beneficia de burse, de credite pentru studii acordate de bănci. Statul îi 

sprijină material, cu precădere pe cei care obțin rezultate foarte bune la învățătură sau 
la activități artistice și sportive, precum și pe cei cu situație materială precară.

c. Elevii pot benficia de suport financiar din surse extrabugetare ale școlii.
Art. 113. Elevii pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor, pe toată durata studiilor, baza 
materială și didactică de care dispune școala.
Art. 114. Elevii au dreptul să participe la activitățile extracurriculare organizate de școală, 
precum și la cele care se desfăsoară în palatele și cluburile elevilor, în bazele sportive, de 
agrement, în taberele și unitățile conexe inspectoratelor școlare, cu respectarea prevederilor 
regulamentelor de funcționare a acestora.
Art. 115. În timpul școlarizării elevii beneficiază de asistență medicală gratuită.
Art. 116. Elevii au dreptul să fie evidențiați și să primească premii și recompense pentru 
rezultatele deosebite la activitățile curriculare și extracurriculare, precum și pentru atitudine 
civică exemplară.
Art. 117. Elevii din învățământul preuniversitar primar și gimnazial primesc gratuit manuale 
școlare.
Art. 118. Elevii din învățământul preuniversitar beneficiază de libertatea de informare și 
exprimare. Exercițiul acestor libertăți nu poate aduce atingere procesului de învățământ.
Art. 119. În cadrul Școlii Gimnaziale nr 10 Suceava se constituie Consiliul elevilor, format 
din reprezentanți ai elevilor de la fiecare clasă.
Art. 120.

a. Elevilor din învățământul primar și gimnazial le este garantată, conform legii, 
libertatea de asociere în cercuri stiințifice, culturale, artistice, sportive sau civice în 
școală și în afara ei.

b. Dreptul de reuniune se exercită în afara activităților curriculare, iar activitățile pot fi 
susținute în școală, numai cu aprobarea directorului, la cererea motivată a grupului de 
inițiativă. Aprobarea de desfășurare a acțiunii va fi condiționată de acordarea de 
garanții privind asigurarea securității persoanelor și bunurilor de către organizatori.

c. Cercurile de elevi funcționează după un statut propriu.
d. Exercitarea dreptului la reuniune, conform Convenției cu privire la drepturile 

copilului, art.15(2), este supusă acelor limitări care sunt prevăzute de lege și care sunt 
necesare într-o societate democratică, în interesul siguranței naționale, al ordinii 
publice, pentru a proteja sănătatea și moralitatea publică sau drepturile și libertățile
altora.
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e. În cazul în care prevederile statutului sau activitățile cercului care funcționează în 
școală contravin principiilor sus-menționate, directorul școlii poate suspenda sau 
interzice activitatea cercului respectiv.

Art. 121. 
a. În cadrul Școlii Gimnaziale nr 10 Suceava este garantată, conform legii, libertatea 

elevilor de a redacta și difuza reviste școlare proprii.
b. În cazul în care conținutul și forma acestor publicații conțin elemente contrare 

legislației în vigoare, directorul poate suspenda editarea și difuzarea acestora.
Art. 122. 

a. Elevilor cu rezultate foarte bune la învățătură sau celor cu probleme sociale dificile li 
se pot acorda burse în conformitate cu reglementările în vigoare.

b. Solicitările elevilor pentru atribuirea acestor burse se adresează unei comisii numită 
prin decizie a directorului școlii.

c. Instrucțiunile pentru acordarea burselor se afișează anual pentru a fi cunoscute de către 
elevi și diriginți.

Responsabilitățile elevilor
Art. 123. Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat și o ținută decentă atât în unitatea 
de învățământ cât și în afara ei, trebuie să cunoască și încurajați să respecte prezentul 
regulament și ROFUI; regulile de circulație; normele de sănătate și securitate în muncă; de 
prevenire și stingere a incendiilor; normele de protecție civilă; normele de protecție a 
mediului.
Comportarea civilizată în școală presupune:

∑ să salute persoanele din școală (profesori, părinți, personal didactic auxiliar, personal 
nedidactic,vizitatori, etc.);

∑ limbaj decent (fără înjurături sau trivialități);
∑ atitudine respectuoasă față de personalul școlii.

Art. 124. În Scoala Gimnazială Nr.10 Suceava ținuta vestimentară obligatorie este uniforma 
adoptată de către elevi și părinți. 
În timpul activităților școlare elevii trebuie să poarte uniforma cu decență: nu se admite 
modificarea pieselor uniformei de la forma standard. De asemenea, nu se combină piesele
uniformei cu alte haine. Din motive de sănătate și în spiritul educației estetice se recomandă 
purtarea încălțămintei cu un toc de maxim 5 cm și în culori asortate uniformei. Accesoriile 
trebuie să fie în ton cu uniforma, iar ciorapii într-o singură culoare (fără modele).
Se interzice:

∑ amachiajul (al ochilor și buzelor);
∑ vopsitul părului în culori stridente (se acceptă nuanțele apropiate de cele naturale). La 

băieți se interzice părul lung. Coafura trebuie să fie adecvată calității de elev;
∑ colorarea unghiilor;
∑ afișarea bijuteriilor în mod ostentativ; se permite o singură pereche de cercei, un 

lănțisor, o brățară, un inel care să fie în ton cu uniforma;
Art. 125. 

1. Elevii din învățământul preuniversitar au obligația să frecventeze în mod regulat 
cursurile, de a se pregati la fiecare disciplina de studiu, de a dobândi competențe și de 
a-și însuși cunoștințele prevăzute de programele școlare, să participe la activitățile 
conexe procesului de învățământ organizate în afara clasei și a școlii.
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2. Evidența prezenței elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesori și se 
consemnează în catalog la rubrica obiectului de studiu. Modul în care se trec absențele 
în catalog este prevăzut în instrucțiunile de pe contracoperta acestuia.

3. Elevii care nu se află în clasă la intrarea cadrului didactic sunt considerați absenți la 
ora respectivă.

4. În cazuri bine motivate, elevii care întârzie pot cere permisiunea cadrului didactic să 
asiste la oră, acesta fiind obligat să consemneaze situa ția respectivă în catalog, în 
rubrica de absențe prin încercuire.

5. Se interzice cadrelor didactice scoaterea afară a elevilor de la orele de curs. Elevii care 
perturbă orele de curs vor fi puși în discuția Consiliului profesorilor clasei pentru a fi 
sancționați.

6. Părăsirea spațiilor de învățământ (sala de clasă, laborator, școală) în timpul orelor se 
face numai în cazuri de forță majoră, cu aprobarea cadrului didactic respectiv, a 
profesorului de serviciu sau a directorului.

Art. 126. Este interzis elevilor:
a. să distrugă documentele scolare (cataloage, foi matricole, carnete de note, etc.);
b. să deterioreze bunurile din baza materială a școlii;
c. să aducă și să difuzeze în școală materiale care, prin conținutul lor, atentează la 

independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultiva violenta și 
intoleranta;

d. să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ;
e. să fumeze și să consume băuturi alcolice sau droguri, în clădire și în perimetrul școlii 

(săli de clasă, toalete, curte, scări de acces, precum și în fața școlii);
f. să posede și să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
g. să utilizeze telefoane mobile în timpul orelor de curs, al examenelor și al 

concursurilor; prin excepție la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor 
mobile în timpul orelor de curs doar cu acordul cadrului didactic în situații de urgență 
sau dacă utilizarea lor poate contribui la optimizarea procesului instructiv educativ

h. să utilizeze alte mijloace audio - video;
i. să înregistreze activitatea didactică; prin excepție de la această prevedere, este permisă

înregistrarea doar cu acordul cadrului didactic, în cazul in care aceasta activitate poate 
optimiza procesul instructiv – educativ;

j. să aiba comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare și atitudini ostentative și 
provocatoare;

k. să aduca jigniri si sa manifeste agresivitate in limbaj si comportament fata de colegi si 
fata de personalul unitatii de invatamant sau sa lezeze in orice mod imaginea publica a 
acestora;

l. să promoveze, să instige și să participe la acte de violență în unitate și în afara ei;
m. să părăsească incinta unității de învățământ în timpul pauzelor sau dupa începerea 

cursurilor fără avizul profesorului de serviciu sau invatatorului/institutorului/prof. 
pentru învățământul primar/ prof diriginte;

n. să aibă o atitudine care constituie o amenințare la adresa siguranței celorlalti elevi și / 
sau a personalului unității de învățământ.

o. să facă activități comerciale și de publicitate la diverse produse;
p. să circule pe scările și intrarea destinate profesorilor;
q. să staționeze pe coridorul din fața sălii profesorale, iar în sala profesorală va intra doar 

elevul de serviciu al clasei;
r. folosirea gumei de mestecat în timpul activităților didactice;
s. să fie vizitați de prieteni în timpul programului școlar (inclusiv pauze);
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t. scenele / gesturile erotice în școală și în fața școlii;
u. să frecventeze locuri publice în timpul programului școlar;
v. să-și depoziteze echipamentul sportiv în sălile de clasă (obiectele găsite în locuri 

nepotrivite – nise, dulapuri vor fi depozitate într-un loc hotărât de conducerea școlii).
Art. 127. Elevii au obligația să poarte asupra lor carnetul de elev și să-l prezinte profesorilor 
pentru consemnarea notelor, precum și părinților, pentru informare în legatură cu situația 
școlară.
Art. 128. Elevi care au beneficiat de manuale gratuite, trebuie să utilizeze cu grijă manualele 
școlare primite și să le restituie în bună stare la sfârșitul anului școlar, în condițiile prevăzute 
de intrucțiunile de difuzare a manualelor.
Recompense
Art. 129. Elevii care obțin rezultate remarcabile la învățătură și se disting prin comportare 
exemplară pot primi următoarele recompense:

a. evidențierea în fața colegilor de clasă;
b. evidențierea de către director în fața colegilor de școală și a Consiliului profesoral;
c. comunicarea verbală sau scrisă adresată părinților, cu menționarea faptelor deosebite 

pentru care este evidențiat;
d. trimiterea cu prioritate în excursii sau tabere de odihnă finanțate din resurse extra;
e. acordarea de burse sau alte recompense materiale acordate de stat, de către agenți 

economici sau sponsori;
f. premii, diplome, medalii, insigne;
g. premiul de onoare al școlii.

Art. 130. În conformitate cu Legea învățământului, școala și alți factori interesați 
subvenționează activitățile de performanță ale elevilor la nivel național și internațional, în 
modul următor, prin:

a. acordarea unor premii din fondul școlii sau din fondurile societăților economice, ale 
fundațiilor științifice și culturale;

b. sprijinirea elevilor care participă la olimpiadele na ționale și internaționale prin 
activități de pregătire, organizate de profesori ai școlii, desemnați de directorul 
acesteia.

Sancțiuni
Art. 131. Elevii care săvârșesc fapte ce aduc atingere legilor în vigoare și prezentului 
regulament vor fi sancționați, în funcție de gravitatea faptelor cu:

a. observația individuală și mustrarea în fața clasei;
b. mustrarea în fața Consiliului profesoral;
c. mustrare scrisă;
d. retragerea, temporară sau definitivă, a dreptului de a participa la activitățile din 

cercurile și cluburile organizate în scoală și în afara școlii;
e. retragerea temporară a bursei;
f. eliminarea din școală pe o perioadă de 3 – 5 zile (această măsură se va aplica și în 

cazul când elevii au fost prinși fumând, ei vor fi consemnați absenți în catalog și vor 
efectua munci în folosul școlii);

g. nu se permite accesul în scoală elevilor care se prezintă în ținută ce contravine 
prezentului regulament și se consemnează absența în catalog;

h. prezentarea în fața tuturor elevilor a celor care se abat de la regulamentul școlar;
i. mutarea temporară sau definitivă, la altă clasă paralelă;
j. pierderea definitivă a bursei;
k. mutarea disciplinară, temporară sau definitivă, la altă școală.
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Notă: Sancțiunile prevăzute la art. 131, pot fi însoțite de scăderea notei la purtare.Aceste 
sancțiuni se vor aplica și elevilor care sunt găsiți în cafenele, baruri, cluburi, etc, în timpul 
programului școlar de către o comisie numită de directorul scolii.
Art. 132. Elevii din școală care absentează nemotivat 15 ore la diferite obiecte de studiu într-
un semestru vor fi sancționați cu scăderea notei la purtare cu un punct. Elevii care absentează 
nemotivat 20 de ore la diferite obiecte de studiu sau 10 % din totalul orelor la un singur 
obiect, cumulat pe semestru, vor fi avertizați ei și familiile lor.
Art. 133.Copiatul

a. Elevii surprinși copiind în timpul tezelor sau al altor lucrări scrise primesc nota după
aprecierea profesorului, iar fapta lor poate fi sancționată cu scăderea notei la purtare 
pe semestru respectiv.

b. Este obligatorie înștiințarea părinților elevilor propuși pentru sancționare înainte de 
întrunirea ședinței în care se decide sancționarea.

Art. 134. Prezentarea la școală fără uniformă atrage după sine interzicerea accesului în școală 
si sancționarea elevului în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
Art. 135. Acordarea sancțiunilor va fi efectuată astfel:

a. de diriginte sau director pentru punctele de la „a” la „d”;
b. de Consiliul profesorilor clasei sau director pentru punctele de la „e” la „h”;
c. de Consiliul profesoral pentru punctele de la „i” la „k” , la propunerea Consiliului 

profesorilor clasei sau a directorului.
Art. 136. Elevii vinovați de deteriorarea bunurilor școlii vor plăti toate lucrările necesare 
reparațiilor. În cazul în care vinovatul nu se cunoaște, răspunderea materială devine colectivă.
Art. 137. Contestațiile privind sacțiunile se vor adresa Consiliului de Administrație în termen 
de 5 zile de la aplicarea sancțiunii. Răspunsul la contestație va fi dat în termen de 30 de zile. 
În cazul în care contestația se menține, aceasta va fi adresată pe cale ierarhică instituțiilor 
supraordonate școlii.

Părinții
Art. 138. Comitetele de părinți și Consiliul reprezentativ al părinților se organizează și 
funcționează pe baza unui regulament propriu, parte a Regulamentului de ordine interioară.
Art. 139. Comitetele de părinți de la nivelul clasei se aleg anual, în primele 15 zile de la 
începerea anului școlar, în adunări generale ale părinților. Adunările generale ale părinților se 
convoacă de către diriginții/învățătorii claselor, la solicitarea directorului sau ori de câte ori 
este nevoie.
Art. 140. Directorul școlii convoacă adunarea generală a comitetelor de părinți de la nivelul 
claselor. În adunarea generală se alege Consiliul reprezentativ al părinților, format din 
președinte, vicepreședinte, casier și alți 3 – 5 membri ; de asemenea se alege o comisie de 
cenzori, formată din 1 – 3 membri.
Art. 141. Consiliul reprezentativ al părinților din școală desemnează pe reprezentantul 
părinților în Consiliul de Administrație .
Art. 142. Activitatea Comitetului de părinți se consemnează într-un registru special.
Art. 143. Comitetele de părinți și Consiliul reprezentanților părinților au următoarele atribuții:

1. Sprijină conducerea școlii în întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale 
atât pentru activitățile curriculare, cât și extracurriculare;

2. Sprijină diriginții în activitatea de cuprindere la cursuri a tuturor copiilor de vârstă 
școlară și de îmbunătățire a frecvenței.

3. Sprijină conducerea școlii în activitatea de consiliere și orientare socio-profesională.
4. Sprijină diriginții și conducerea școlii în organizarea consultațiilor și a dezbaterilor 

pedagogice cu părinții, pe probleme privind educarea elevilor.
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5. Conlucrează cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau 
cu organizațiile nonguvernamentale cu atribuții în acest sens, în vederea soluționării 
situației elevilor din școală, care au nevoie de ocrotire.

6. Sprijină clasa, școala, palatul sau clubul copiilor în organizarea și desfăsurarea 
activităților extracurriculare. Are inițiative și se implică în îmbunătățirea condițiilor de 
studiu și în viața din școală.

7. Atrage persoane fizice sau juridice, care, prin contribuții financiare sau materiale, 
susțin programele de modernizare a instrucției, a educației și a bazei materiale din 
școală.

8. Sprijină școala în respectarea regulamentului școlar și semnează angajamentul tripartit 
(scoală – elev – părinte).

Art. 144. Activitatea financiară a comitetelor de părinți este reglementată de regulamentul 
propriu de funcționare, conform cu dispozițiile financiar – contabile în vigoare.
Art. 145. Comitetele de părinți la nivel de clasă și Consiliul reprezentanților părinților pot 
realiza venituri proprii prin organizarea, în colaborare cu școala, a unor manifestări cultural –
artistice, sportive, turistice sau din donații și sponsorizări din partea unor persoane fizice sau 
juridice din țară și străinătate.
Art. 146. Veniturile realizate, conform hotărârii Comitetului de părinți, pot fi utilizate pentru:

1. Acordarea de premii elevilor care s-au distins la concursurile internaționale și 
naționale sau județene pe discipline de studiu, sportive sau artistice sau celor care au 
avut o atitudine civică deosebită;

2. Organizarea de tabere și excursii în țară și străinătate pentru elevii cu rezultate de 
excepție la învățătură, activități sportive sau artistice sau pentru cei care provin din 
familii cu venituri modeste și au o situație bună la învățătură;

3. Sprijinirea financiară a altor activități extracurriculare;
4. Modernizarea și dezvolarea bazei materiale și didactice a școlii;
5. Acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situație 

materială precară;
6. Alte activități care privesc bunul mers al școlii, activitățile curriculare, educative.

Art. 147. Fondurile realizate de comitetele de părinți și de Consiliul reprezentanților 
părinților vor fi înregistrate conform normelor în vigoare. La gestionarea fondurilor se va ține 
seama de următoarele:

1. Sumele realizate se consemnează într-un proces verbal în care se menționează acțiunea 
organizată, cheltuielile și venitul net, proces verbal semnat de președintele și casierul 
comitetului sau al consiliului.

2. Circulația fondurilor bănești se face numai prin intermediul Comitetului de părinți sau 
al Consiliului reprezentanților.

3. Plățile se fac cu aprobarea biroului comitetului sau a consiliului și se justifică cu acte 
oficiale: facturi, bonuri, chitanțe și altele, potrivit normelor financiare.

4. Obiectele de inventar și materialele procurate din fondurile comitetelor de părinți sau 
obținute prin donații se predau unității de învățământ pe bază de proces verbal, în care 
se vor menționa caracteristicile obiectului și vor fi trecute în evidențele școlii, potrivit 
reglementărilor în vigoare.

Art. 148. Comitetul de părinți prezintă raportul asupra activității financiare în adunarea 
generală a părinților, la începutul fiecărui an școlar; Consiliul reprezentanților părinților 
prezintă raportul asupra activității financiare în adunarea generală a comitetelor de părinți, la 
începutul fiecărui an școlar.
Art. 149. Conducerea școlii are obligația să asigure condiții corespunzătoare desfăsurării 
activității comitetelor de părinți.



26

Art. 150. Accesul părinților:
În unitatea de învățământ părinții au acces dacă :

∑ a fost solicitat / a fost programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu 
directorul unității de învățșmânt;

∑ desfășoară activități în comun cu cadrele didactice;
∑ depune o cerere/alt document la secretariatul unității de învățământ;
∑ participă la întâlnirile programate.

Nota: Consiliul de administratie are obligația stabilirii procedurii de acces al părinților.
Art. 151. Pentru asigurarea securitații și protecției elevilor, se stabilesc urmatoarelor reguli:

1. Intrarea pricipala a școlii e inchisă pe tot parcursul programului de cursuri .
2. Personalul de pază are datoria de a legitima fiecare persoană străină care dorește să 

intre în școală și de a aduce la cunoștință profesorului de serviciu sau conducerii școlii 
orice problemă.

3. Dimineața și la prânz, intrarea și ieșirea elevilor din școală se va face prin spatele 
școlii.

4. Intrările din curte sunt deschise doar in timpul pauzelor și supravegheate de profesorii 
de serviciu.

5. Părinții sunt rugați să respecte următoarele:
∑ La începutul programului de școală , elevii vor fi insoțiți de catre 

părinți/aparținători până la poarta unității de învățământ, fară a intra în incinta 
școlii.

∑ La încheierea programului de școală, părinții/ aparținatorii elevilor, vor aștepta și 
prelua copiii de la poarta școlii.

6. Elevii trebuie să fie sfătuiți să circule, de preferință, în grupuri la venirea și plecarea 
din școala și să nu accepte abordarea de catre orice persoană necunoscută. Ei vor 
trebui să aducă la cunoștința cadrelor didactice/ jandarmilor orice faptă, situație care ar 
putea pune în pericol securitatea școlii sau al lor.

CAPITOLUL X – DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art. 150. Conducerea școlii are sarcina de a supraveghea permanent menținerea ordinii și a 
disciplinei în școală, să exercite în mod just competențele ce-i sunt acordate.
Art. 151. Conducerea școlii are obligația să aducă la cunostința tuturor persoanelor încadrate 
în muncă din școală, cât și elevilor, conținutul prezentului Regulament de ordine interioară.
Art. 152. Prezentul regulament intră în vigoare imediat după aprobarea lui în Consiliu 
profesoral și după luarea la cunostință de prevederile lui de către întreg personalul angajat al 
școlii și de către elevi, prin diriginții claselor. Toți elevii și personalul angajat al Școlii 
Gimnaziale Nr.10 Suceava vor semna în tabel de luare la cunostință, asumându-și 
consecințele ce decurg din prezentul regulament.
Art. 153. Regulamentul de față poate fi modificat protrivit reglementărilor ce vor apărea 
privind învățământul.

Întocmit,
Membrii comisiei:Vârvara Daniela – consilier psiholog Abalașei Cristina – prof. I-IV

Maftei Gabriela – profesor Maxim  Valentina – prof. I-IV
Blaj Elisabeta – profesor Varvaroi Georgeta – înv.
Smolnicki Florin - profesor
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