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Nr. 1668/15.10.2013                   

Aprobat în C.P. din 14.10.2013

                                                                                                Director,

Prof. Bilegan Mihaela              

Regulamentul intern

În temeiul Art. 257-262 din Legea 53/2003 (Codul Muncii), în 

conformitate  cu  Legea  învăţământului  nr.1/2011,  Regulamentul    de 

organizare   şi   funcţionare   a   unităţilor   de   învăţământ preuniversitar 

(denumit  în  continuare  regulament)  ,  aprobat  cu  nr.  4925/8.09.2005, 

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea  drepturilor  copilului, 

Legea  protecţiei  muncii  (90/1996),  Legea  nr.349  pentru  prevenirea 

şi   combaterea efectelor  şi  consumului  de  tutun  (Monitorul  Oficial  al 

României  nr.435/21.06.2002),  a  Hotărârii  Consiliului  Profesoral  din 

14.10.2013 de modificare a Regulamentului Intern al Scolii Gimnaziale 

„PETRE ISPIRESCU” (denumită, în continuare, „Şcoala”) funcţionează 

următorul Regulament Intern (denumit în continuare ROI).

Prezentul  ROI cuprinde  norme  şi  reguli  specifice  activităţii 

care  se  desfăşoară  în școală.  Acestea,  cât  şi celelalte îndatoriri 

stipulate în documentele  menţionate mai sus sunt obligatorii pentru tot 

personalul  salariat  al  Şcolii,  pentru  elevii  acesteia  şi  pentru 

părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.

Capitolul I
                      

1. ÎNSEMNELE ŞCOLII
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• ECUSON
• CULORILE ŞCOLII  - Visiniu, Gri, Alb
• ŢINUTA ŞCOLARĂ

Fete – ciclul primar

sarafan / fusta – material ecosez visiniu+alb+negru;
pantalon – gri;
camaşa – alba;
vesta sau pulover visiniu cu ecusonul scolii;
esarfa visinie la gat;

Fete – ciclul gimnazial

Fusta / pantalon – gri;
camaşa – alba; 
vesta sau pulover visiniu cu ecusonul scolii;
esarfa visinie la gat;

Băieţi – ciclul primar + gimnazial

pantaloni – gri;
cămaşa – alb;
vesta sau pulover visiniu cu ecusonul scolii;
cravata visinie la gat;

Fusta fetelor nu poate fi mai scurtă de 3(trei) cm deasupra genunchiului

                                       

Capitolul II

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ŞCOLII

Art.2   -  Şcoala  Gimnazială  „Petre  Ispirescu”  este  o  unitate  de 
învăţămant cu personalitate juridică. Structura Şcolii cuprinde în planul 
de şcolarizare formaţiuni de studiu de nivel primar şi gimnazial.
Art. 3. -  Activitatea în cadrul Şcolii se desfăşoară pe baza principiului 
egalităţii de şanse şi de tratament între toţi angajaţii, bărbaţi şi femei şi 
pe baza principiului consensualităţii şi al bunei credinţe. Este interzisă 
orice formă de discriminare, directă sau indirectă, faţă de orice salariat, 
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pe  motiv  că  acesta  ar  aparţine  unei  rase,  naţionalităţi,  etnii,  religii, 
categorie socială sau datorită convingerilor, vârstei etc.   

Art.4. – Procesul instructiv-educativ se desfăşoară după structura anului 
şcolar aprobată de M.E.C.T.S., de luni până vineri  inclusiv,  de regulă 
între orele 8:00 şi 14:00. În situaţii obiective, pot fi stabilite ore în afara 
acestui program, respectiv între 15:00-19:00, cu aprobarea directorului. 
Suspendarea  activităţilor  şcolare  pe  o  perioadă  determinată  este 
permisă în conformitate cu Art.8 (3),(4) şi (5) din regulament. 

Art.5. – Pentru toate clasele, ora de curs este de 50 minute, pauzele de 
10  minute.  Pentru  situaţii  deosebite,  directorul  Şcolii  poate  hotărî 
scurtarea cu 5 minute a orelor de curs şi cu 5 minute a pauzelor numai 
după ce a primit acordul ISMB.

Art.6. – Şedinţele Consiliului Profesoral (denumit în continuare CP) se 
desfăşoară conform planului managerial, în zilele şi la orele stabilite de 
Consiliul de Administraţie (denumit în continuare CA).

Art.7. – Pentru săptămânile în care se desfăşoară cercurile pedagogice, 
programul  activităţilor  şcolare  se  desfăşoară  după  un  orar  special 
realizat, astfel încât profesorii să poată participa la cercurile pedagogice, 
iar  elevii  să  beneficieze  de  toate  orele  prevăzute  în  planul  de 
învăţământ.

Art.8. – Orice activităţi, altele decât cele prevăzute în orarul şcolii, se pot 
organiza în şcoală sau cu elevii numai cu aprobarea directorului Şcolii.

Art.9. – Programul de lucru pentru serviciile din Şcoala este următorul:

a) secretariat             luni-vineri:  8.00 – 16.00 
                                  (cu publicul: luni, miercuri, vineri 13-15
                                                       marţi, joi                   14-16)

b) contabilitate          luni-vineri:  8.00 – 16.00

c) bibliotecă              luni-vineri:   9.00 – 13.00 

d) personal de curăţenie: 

                         luni-vineri: 6:00 – 14:00 (două îngrijitoare) 
                                           9.00 – 17.00 (a treia îngrijitoare, prin 

rotaţie)
e) muncitori de întreţinere:
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                                  luni-vineri: 7:00 – 15:00

Art.8. –  Este  interzis  fumatul  în  clădirile  Şcolii,  cu  excepţia  spaţiului 
special amenajat pentru personalul angajat al Şcolii. Orice abatere de la 
această dispoziţie se sancţionează, conform legii.

Art.9. – Direcţiunea Şcolii sancţionează încălcarea cu vinovăţie de către 
personalul Şcolii încadrat în muncă, indiferent de funcţia sau postul pe 
care-l ocupă, a obligaţiilor sale sau a normelor de comportare, conform 
Codului Muncii, a Statutului personalului dicatic, şi a prezentului ROI, cu:

a) Observaţie scrisă;

b) avertisment;

c) reducerea  salariului  de  baza  cumulat,  cand  este  cazul   cu 

indemnizaţiade conducere, de îndrumare şi de control,  cu pana 

la 15% ,pe durata de 1-6 luni; 

d) suspendarea,  pe  o  durată  de  pană  la  3  ani,  a  dreptului  de 

înscriere  la  un  concurs  pentru  ocuparea  unei  funcţii  didactice 

superioare  sau  pentru  obţinerea  gradelor  didactice  ori  a  unei 

funcţii de conducere, de indrumare şi de control; 

e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare sau de control 

deţinută;

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Capitolul III

PROGRAMUL SCOALA DUPA SCOALA

Programul Scoala Dupa Scoala (SDS)  numit şi semiinternat,  este un 
program  complementar  programului  şcolar  obligatoriu,  care  oferă 
supraveghere şi  sprijin  la  realizarea temelor  de  casă,  precum șşi  de 
activităţi recreative, cu supraveghere, în aer liber sau în sală de clasă (în 
caz  de  vreme  nefavorabilă),  realizat  in  parteneriat  cu  ASOCIATIA 
EDUCATIONALA  A  SCOLII  171  PETRE  ISPIRESCU,  denumită  în 
continuare „AE”.
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Art.  9 Programul  „SDS”  se  organizează  în  Şcoală  sub  îndrumarea 
cadrelor  didactice  aleȘŞcolii,  cu  colaborarea  îndrumătorilor  fundaţiilor 
partenere.

Art.  10 Programul   SDS este  complementar  programuluişcolar 
obligatoriu şi are un caracter opţional pentru elev.

Art.  11  Activităţile legate de semiinternat sunt stabilite de către Comisia 
de  organizare  a  semiinternatului  din  care  fac  parte  reprezentanţi  ai 
cadrelor  didactice  şi  ai  părinţilor  (ASOCIAŢIA EDUCAȚŢIONALĂ   A 
ȘŞCOLII 171 PETRE ISPIRESCU).

Art. 12 ORGANIZAREA PROGRAMULUI
Organizarea programului se desfăşoară în intervalul orar 12:00 – 18:00, 
după următorul program orientativ:
1.  12.00-12.30  -  Întalnirea  cu  invatatorul  de  serviciu  in  sala  special 

amenajata pentru desfasurarea programului si pregatirea in vederea 
servirii mesei;

2.  12.30-13.00 - Masa de pranz - o masa calda, hranitoare si gustoasa 
pregatita de firma de catering cu care se va incheia parteneriat de 
colaborare.

3.  13.00-14.00 - Activitati recreative in aer liber sau in sala de clasa;
4.  14.00-15.30  -  Efectuarea  temelor  intr-un  ambient  prietenos  si 

profesional, sub indrumarea cadrelor didactice specializate;
5.  15.30-18.00  - Ateliere/activitati tematice/cursuri optionale– în funcţie 

de pachetul educaţional pentru care optează părinţii. Programul final 
va fi afişat la afişierul şcolii până în prima zi de şcoală.

Capitolul IV

ORGANIZAREA COLECTIVULUI

Art.13. – Salariaţii Şcolii sunt grupaţi astfel:

a) colectivul de cadre didactice; 
b) personalul  didactic  auxiliar  (contabil,  secretar,   bibliotecar, 

administrator de patrimoniu); 
c) personalul nedidactic. 
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Art.14. – Totalitatea cadrelor didactice din Şcoala constituie CONSILIUL 
PROFESORAL  –CP,  organul  de  decizie  în  organizarea  activităţilor 
didactice  din  şcoală.  Totalitatea  cadrelor  didactice  care  predau  la  o 
anumită clasă constituie CONSILIUL CLASEI.

Art.15.  –  Personalul  didactic  de  predare  şi  didactic  auxiliar  se 
organizează pe COMISII şi SERVICII, iar cel nedidactic se organizează 
în FORMAŢIUNI DE LUCRU.

Art.16.  –  Directorul  Şcolii  ia  măsurile  necesare  pentru  prevenirea  şi 
sancţionarea  abaterilor  de  la  ordinea  şi  disciplina  muncii,  contra 
neglijenţei  şi  risipei  şi  pentru  prevenirea  sau  recuperarea  pagubelor 
aduse înzestrării Şcolii. Recuperarea pagubelor materiale constatate se 
va face pe baza Art.132 din  regulament. În cazul în care vinovaţii sunt 
elevii, paguba va fi recuperată de la părinţi. În cazul în care nu se va 
putea  identifica  persoana  responsabilă  de  producerea  prejudiciului, 
răspunderea va fi colectivă şi va aparţine întregii clase, contravaloarea 
reparaţiei  sau înlocuirii  fiind  suportată,  în  solidar  de  toţi  elevii  clasei, 
respectiv de către părinţii acestora.

Capitolul V

ELEVII

Art.17. – În cadrul procesului instructiv-educativ, elevul are dreptul să fie 
tratat  cu  respect  de  către  cadrele  didactice,  să  fie  informat  asupra 
drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de exercitare a acestora.

Art.18 –  Personal  şi,  după  caz,  reprezentat  sau  asistat  de 
reprezentantul său legal, elevul are dreptul să conteste modalităţile de 
evaluare  şi  rezultatele  acesteia  şi  să  se  adreseze  în  acest  sens 
conducerii unităţii de învăţământ, în condiţiile legii.

Art.19 –  (a)  Ţinuta  şcolară  in  SCOALA  GIMNAZIALA  „PETRE 
ISPIRESCU”,  aşa  cum este  descrisă  ea  in  Capitolul  I  din  prezentul 
Regulament, este obligatorie.

– (b)  Elevii au acces în şcoală numai în ţinuta şcolară şi pe 
baza carnetului de elev actualizat pentru anul in curs.

         –  (c)  Accesul şi părăsirea şcolii de către elevi sunt permise 
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numai la orele de început sau de sfârşit de program. 

              – (d) Părăsirea şcolii de către elevi pe durata programului 
şcolar  este  permisă  doar  cu  acordul  profesorului  de  serviciu,  al 
dirigintelui  sau  al  directorului.  La  elevii  din  ciclul  primar  se  interzice 
părăsirea şcolii fără un părinte/susţinător legal. 

Art.  20 – (a) Elevii  trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută 
decentă, atât în unitatea de învăţământ, cât şi în afara ei, în conformitate 
cu Art. 111 (1) şi Art. 112 şi 113 din regulament.

             – (b)  În cazul nerespectării prevederilor de la aliniatul (a), elevul 
va fi reţinut iar profesorul de serviciu/ dirigintele/ învăţătorul va asigura 
convocarea de urgenţă a unuia din părinţii elevului/reprezentantul legal 
al elevului.

Art.21 – Elevul care perturbă activitatea de la clasă în mod repetat şi 
intenţionat, prin acţiuni care nu au nimic în comun cu desfăşurarea orei, 
este  pus  în  discuţia  Consiliului  clasei  şi,  după  caz,  la  propunerea 
acestuia,  este sancţionat,  în  conformitate cu Art.  118 aliniatul  (2)  din 
regulament.

Art.22.  – Elevii  care folosesc faţă de colegi,  profesori  sau personalul 
angajat al şcolii  ameninţări sau agresiune fizică, un limbaj neadecvat, 
agresivitate în limbaj sau comportament etc., la propunerea diriginţilor 
sau  a  celui  care  a  fost  ofensat,  sunt  sancţionaţi  de  către  directorul 
unităţii  cu mustrare scrisă,  conform Art.  118 aliniatul  (2)  litera (c)  din 
regulament sau cu eliminarea de la 3 la 5 zile, Art. 118, aliniatul (2) litera 
(e) din regulament, în cazul repetării faptei.

Art.23. – Elevul care nu respectă dispoziţiile profesorului de serviciu, ale 
elevului de serviciu sau ale gardianului este sancţionat în conformitate 
cu Art. 118 aliniatul (2) din regulament.

Art.24. –  Este  interzisă  frecventarea  de  către  elevi  a  barurilor, 
cazinourilor sau a restaurantelor. Elevul depistat în astfel de situaţii este 
mustrat de către directorul scolii în faţa colectivului clasei şi a dirigintelui, 
iar la repetarea faptei este sancţionat cu mustrare scrisă în conformitate 
cu Art. 118 aliniatul (2), litera (c) din regulament sau cu eliminarea de la 
cursuri pe o perioadă de 3-5 zile în conformitate cu Art. 118 aliniatul (2), 
litera (e) din regulament.
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Art.25.  –  Este  interzis  accesul  elevilor  în  Cancelarie,  cu  excepţia 
elevului de serviciu pe şcoală. Anunţarea profesorului solicitat se face 
numai prin elevul de serviciu pe şcoală sau printr-un alt cadru didactic.

Art.26. –  Accesul  elevului  la  aparatura  existentă  în  dotarea  bazei 
materiale a scolii este permis numai cu acordul celui care răspunde de 
aceasta  şi  numai  după  ce  a  semnat  fişa  de  instruire  cu  privire  la 
protecţia muncii specifică spaţiului şi aparaturii respective.

Art.27. –  SCOALA  GIMNAZIALA  „PETRE  ISPIRESCU”  nu  asigură 
recuperarea daunelor suferite de elevii  care aduc la şcoală bunuri de 
valoare sau sume mari de bani.

Art.28.  –  În  conformitate  cu  Art.  112  litera  (i)  din  regulament,  este 
interzisă utilizarea telefoanelor mobile atât în timpul orelor de curs, cât şi 
al  altor  activităţi  organizate  de  şcoală.  La  şcoală,  elevii  pot  folosi 
telefoanele  mobile  numai  în  pauzele  stabilite  prin  orarul  şcolii. 
Nerespectarea  acestei  dispoziţii  se  sancţionează  de  către  directorul 
scolii cu eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 zile, iar în cazul 
repetării  faptei cu eliminarea de la cursuri  pe o perioadă de 5 zile în 
conformitate cu Art. 118 aliniatul (2), litera (e) din regulament.

Art.29. –  (a)  Este interzisă folosirea aparatelor  de  luat  imagini  (foto, 
camere  video,  telefoane  etc.)  în  timpul  orelor  de  curs,  fără  acceptul 
profesorului care conduce activitatea respectivă.

            –  (b) Este interzisă elevilor luarea de imagini în incinta scolii sau 
în alte spaţii ale acestuia fără acordul prealabil al directorului scolii. 

            – (c) Este interzis elevilor să intre cu autoturismele, moto-
cicletele, motoretele sau alte mijloace de transport în curtea scolii fără a 
deţine aprobări speciale (mai ales pentru persoanele cu handicap). 

            – (d) Nerespectarea dispoziţiilor de la punctele (a) şi (b) ale 
acestui articol se sancţionează în conformitate cu Art. 118 aliniatul (2), 
litera (c) din regulament, de către directorul scolii. 

Art.30. – Este interzisă afişarea în spaţiul scolii a materialelor de orice 
natură  (fotografii,  anunţuri,  afişe  de  tot  felul,  etc.)  fără  aprobarea 
directorlor şcolii, care stabilesc exact şi locul unde se afişează materialul 
aprobat. Cei care se fac vinovaţi de nerespectarea acestei dispoziţii vor 
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fi  sancţionaţi  cu  mustrare  scrisă  (Art.118  aliniatul  (2)  litera  (c)  din 
regulament).  La  repetarea  faptei,  cel  învinuit  este  sancţionat  cu 
sancţiunea de la litera (e) prevazută de acelaşi articol din regulament.

Art.31. – (a)  Pentru împrumut de carte şi multiplicarea la copiator, elevii 
au  acces  la  biblioteca şcolii  numai  în  pauze,  cu  excepţia  solicitărilor 
exprese ale cadrelor didactice.

            – (b) Sala de lectură se poate folosi de către elevi numai după 
terminarea orelor de curs, cu excepţia situaţiilor în care cadrele didactice 
stabilesc un program special de pregătire a unor elevi selecţionaţi pentru 
etapele superioare ale concursurilor şcolare sau pentru alte activităţi, cu 
acordul directorului SCOALA GIMNAZIALA „PETRE ISPIRESCU”. 

            – (c) Elevii care nu participă la orele de religie, pe durata 
acestor ore, desfăşoară activităţi de învăţare în sala de lectură. 

Art.32. – Elevii sunt obligaţi să anunţe de urgenţă pe oricare angajat al 
şcolii despre: 

a) existenţa unei situaţii deosebite (conflict, agresiune, distrugeri, 
sursă de foc, incendiu, etc.); 

b) prezenţa  în  clădiri  sau  în  spaţiul  şcolii  a  unor  persoane 
suspecte  sau  aflate  în  situaţia  de  a  produce  evenimente 
neplăcute; 

            c) existenţa unor pachete, bagaje sau a altor obiecte suspecte
                 sau lăsate fără supraveghere. 

Art.33. – Elevii care produc distrugeri însemnate, cauzează incendii în 
spaţiile scolii, folosesc spray paralizant sau comit alte fapte deosebit de 
grave  sunt  sancţionaţi,  după  caz,  cu  mutarea  disciplinară  la  o  altă 
unitate  de  învăţământ,  cu  acceptul  conducerii  unităţii  primitoare  (în 
conformitate  cu  Art.  118  aliniatul  (2),  litera  (g)  din  regulament. 
Recuperarea  prejudiciului  se  va  face  conform  Memorandumului 
Consiliului  Local  –  sectorul  1/  05.09.2012,  prin  intermediul 
A.U.I.P.U.S.P.

Art.34. – Este interzisă facilitarea intrării în spaţiul SCOLII GIMNAZIALE 
„PETRE ISPIRESCU” a unor persoane străine de şcoală, fără acordul 
directorului sau a profesorului de serviciu.

Art.35. – Este interzis elevilor:
a)  să  distrugă  documente  şcolare  (cataloage,  registre  matricole, 
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carnete de elev, foi matricole, etc.); 
b) să deterioreze bunuri din patrimoniul scolii; orice faptă de acest fel 
va duce la înlocuirea bunului deteriorat cu unul nou, achiziţionat de 
părinte/tutore legal; 
c)  să aducă şi să difuzeze în scoala materiale care, prin conţinutul 
lor,  atentează  la  independenţa,  suveranitatea  şi  integritatea 
României sau a altor state, care cultivă violenţă verbală sau fizică, 
discriminare pe orice criteriu şi intoleranţă; 
d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest care afectează 
desfăşurarea activităţilor de învăţământ sau care afectează frecvenţa 
la cursuri a elevilor; 
e)  să blocheze căile de acces în spaţiul de învăţământ; 
f)  să  deţină  şi/sau  să  consume,  în  perimetrul  şcolii  sau  în  afara 
acesteia, droguri, băuturi alcoolice, ţigări, sau să practice jocuri de 
noroc; 
g) să introducă, în perimetrul  şcolii,  arme sau alte obiecte precum 
muniţie, petarde, pocnitori, etc.; 
h) să posede şi/sau să difuzeze materiale cu caracter  obscen sau 
pornografic; 
i) să  lanseze  la  numărul  de  urgenţă  112  anunţuri  false  de  orice 
natură; 
j) să vină la şcoală într-o ţinută indecentă; 
k) să întârzie la activităţile şcolare din motive neîntemeiate. 

Pentru nerespectarea uneia din prevederile aliniatelor de la a) la k) 
inclusiv,  în  mod  diferenţiat,  directorul  SCOLII  GIMNAZIALE  „PETRE 
ISPIRESCU” poate sancţiona elevul în cauză cu eliminare de la 1 zi la 5 
zile (conform Art. 118 aliniatul (2), litera (e) din regulament).

CAPITOLUL VI

ORGANIZAREA SERVICIULUI PE ŞCOALĂ

Art.36.  –  Serviciul  pe  şcoală  este asigurat,  în  fiecare zi  cu  program 
şcolar, de câte un profesor de serviciu pe nivel şi un elev din clasele V - 
VIII,  care  vor  sta  pe  culoarele  şcolii  (cf.Procedurii  operaţionale 
nr.1.01/17.09.2012). 

Art.37. – Independent de serviciul pe şcoală, la fiecare clasă dirigintele 
stabileşte graficul elevilor de serviciu pe clasă, pentru fiecare zi cu orar 
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şcolar.  Elevul  de  serviciu  pe  clasă  îndeplineşte  sarcinile  stabilite  de 
dirigintele clasei.

Art.38. – (1) Profesorii efectuează serviciul pe şcoală în conformitate cu 
graficul stabilit de conducerea şcolii, fiind în şcoală între 7:45 şi 14:15 şi 
îndeplinesc sarcinile prevăzute în Anexa 10.

               (2) Programarea profesorilor de serviciu se face pentru durata 
întregului an şcolar şi va fi afişată în cancelaria şcolii, în afara orelor din 
orarul propriu (în limita posibilităţilor). 

Art.39. – Elevul  de serviciu  pe şcoală,  care nu respectă sarcinile  de 
serviciu, dispoziţiile profesorilor de serviciu sau ale directorului, sau care 
părăseşte nejustificat locul stabilit pentru desfăşurarea serviciului, este 
sancţionat de directorul şcolii,  la sesizarea profesorilor  de serviciu pe 
şcoală  sau  a  altor  angajaţi  ai  ŞCOALII  GIMNAZIALE  „PETRE 
ISPIRESCU”, cu sancţiunile prevăzute în regulament.

Art.40. –  Conducerea  şcolii  încheie  convenţii  anuale  cu  firme 
specializate în pază şi ordine, în baza cărora serviciul pe şcoală este 
sprijinit de gardieni, care au sarcini prevăzute prin consemn în convenţia 
sus menţionată.

Art.41. – În cazul organizării  şedinţelor cu părinţii,  profesorul diriginte 
asigură  accesul  părinţilor  în  şcoală  şi  în  sala  în  care  se  desfăşoară 
activitatea şi verifică, la plecarea acestora, să nu rămână nici unul dintre 
participanţi în incinta şcolii. De asemenea, verifică să nu rămână vreo 
posibilă sursă de incendiu sau obiecte suspecte.

Art.42. –  (a)  La  încheierea  programului  zilei  de  lucru,  personalul  de 
serviciu verifică starea de curăţenie şi încuie fiecare încăpere din şcoală. 
Profesorul  de  serviciu  va  verifica  prezenţa  cataloagelor  în  dulapul 
special amenajat şi va asigura securitatea acestora prin închidere după 
orele de program.
               (b) Personalul de serviciu verifică respectarea tuturor măsurilor 
adoptate pentru paza contra incendiilor şi siguranta imobilelor (clădirile 
şcolii, sala de sport, centrala termică, magazii). 

(c) Personalul de îngrijire este direct răspunzător de integritatea 
obiectivului,  bunurilor  şi  valorilor  existente  conform  reglementărilor 
specifice în vigoare. 

CAPITOLUL VII
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SECŢIUNEA SIGURANŢĂ DIN REGULAMENTUL DE ORDINE 
INTERIOARĂ

Art. 43: Reguli şcolare 
43.1 Reguli şcolare generale 
43.1.1  Atât  personalul  şcolii,  cât  şi  elevii  şi  părinţii  acestora  vor 

contribui  la  asigurarea  unui  climat  şcolar  de  ordine,  de  confort  şi 
siguranţă;

43.1.2 Clădirea şcolii va fi menţinută în condiţii de curăţenie pentru 
menţinerea sănătăţii elevilor;

43.1.3  Comportamentul  elevilor  va  fi  întotdeauna  corect,  atât  în 
relaţiile cu ceilalţi  elevi,  personalul şcolii şi restul cetăţenilor. În cadrul 
tuturor  activităţilor  legate  de  şcoală,  aici  fiind  incluse  şi  deplasarea 
zilnică  spre  şi  dinspre  şcoală,  se  aşteaptă  din  partea  elevilor  un 
comportament  corespunzător,  conştientizând  faptul  că  acest 
comportament este legat de numele şcolii. 

43.1.4 Elevii vor asigura că nu vor crea disconfort pentru locuitorii 
din zona şcolii, nici în pauzele dintre ore şi nici după încheierea orelor de 
curs. 

43.1.5  Deţinerea,  păstrarea  si/sau  utilizarea   instrumentelor  prin 
care o alta persoana poate fi vătămata, alcool, droguri si/sau brichete 
este interzisă  în  şcoală. 

43.1.6  Insultarea  şi/sau  hărţuirea  persoanelor  este  interzisă   în 
şcoală. 

43.1.7 Fumatul este interzis în incinta şcolii. 
43.1.8  În interiorul şcolii este interzisă  utilizarea mijloacelor sonore 

(de exemplu, walkman, telefon mobil) 
43.1.9  Elevii  trebuie  să   respecte  ţinuta  vestimentară 

propusă/acceptată de  şcoală. 
43.1.10  Elevii  trebuie  să  cunoască  şi  să  respecte  regulile  şi 

consecinţele acestora în privinţa absenţelor, întârzierilor şi eliminărilor. 
43.1.11   Elevii poartă răspunderea pentru bunurile lor pe parcursul 

întregii zile şcolare. 
43.1.12   Limbajul utilizat în incinta şcolii va fi politicos, nu  jignitor.

43.2 Autoritatea conducerii şcolii 
Conducerea şcolii  este  autorizata în  orice  moment  să controleze 

respectarea  prevederilor  referitoare  la  interdicţii  (controalele  se  vor 
realiza de cel puţin 2 persoane numite de către conducerea şcolii  si, 
dacă este posibil, se vor realiza în prezenta elevului în cauza).
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Aceasta poate:
43.2.1 Solicita elevilor  sa-si  golească gentile şi  hainele iar  atunci 

când exista suspiciuni întemeiate poate recurge la percheziţie. 
43.2.2 Controlează obiectele aduse de elevi pentru a constata dacă 

exista obiecte interzise
43.2.3  Să controleze obiectele  aduse de elevi  pentru  a  constata 

dacă  există  obiecte  interzise,  pe  baze  non-selective,  iar  acolo  unde 
există să  controleze dulăpioarele puse la dispoziţia elevilor în ceea ce 
priveşte prezenta obiectelor interzise.

  În plus, conducerea şcolii mai are şi autoritatea: 
43.2.4 Să  decidă asupra masurilor disciplinare care trebuie luate 

împotriva elevului în cauză.
43.2.5  Să  ia  măsurile  corespunzătoare  şi  decizia  finală  în  cazul 

calamitaţilor/incidentelor pentru care nu există prevederi în regulamentul 
şcolar.

43.3 Măsuri 
43.3.1. Dacă siguranţa personalului ori a elevilor devine o problema, 

conducerea  şcolii  va  transmite  aceasta  informaţie  poliţiei,  părinţilor  / 
tutorilor şi inspectoratului. 

43.3.2.Accesul  părinţilor  şi  al  persoanelor  străine  va  fi  admis 
cf.programului  afişat  la  intrarea  în  şcoală,  ţinând  cont  de  orele  de 
audienţe  ale  conducătorului  unităţii  şi  de  lucru  cu  publicul  al 
secretariatului. Programul va face referire şi la orele de consultaţii ale 
diriginţilor, cadrelor didactice (profesori sau învăţători) care vor fi afişate 
la loc vizibil.

Şedinţele cu părinţii vor fi anunţate, iar în ziua programată pentru 
şedinţă, dirigintele/învăţătorul are obligaţia să transmită personalului de 
pază lista cu părinţii participanţi.

Admiterea  accesului  persoanelor  străine  se  va  face  numai  după 
înregistrarea  datelor  personale  în  Registrul  de  evidenţă,  unde  se  va 
preciza scopul prezenţei în instituţie şi ora intrării.

43.3.3 Şcoală va întocmi periodic rapoarte către poliţie referitoare la 
faptele  sancţionabile  şi  va  oferi  şi  datele  personale  ale  persoanelor 
implicate. De asemenea, se va raporta la cine şi ce fel de obiecte si/sau 
bunuri au fost identificate, precum şi modul în care au intrat în şcoală 
aceste bunuri.

43.3.4 În cazul posesiunii de arme, droguri, alcool, artificii interzise, 
şcoală va acţiona conform legilor în vigoare,  va informa politia si,  în 
funcţie de circumstanţe va întocmi un raport adresat poliţiei. 
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43.3.5  Şcoală  informează  părinţii/tutorii  elevilor  în  cazul  în  care 
aceştia au încălcat regulamentul şcolar. 

43.3.6 Şcoală asigura gestionarea cazurilor în care exista încălcări 
ale regulamentului intern.

Art. 44: Măsuri disciplinare 
Împotriva  unui  elev  care  acţionează  contrar  regulilor  de 

comportament decent, ori contrar regulilor prevăzute prin regulamentul 
şcolar şi regulamentul de ordine interioară a şcolii   se vor lua masuri 
administrative, educative si, în caz extrem,  eliminarea în conformitate cu 
regulamentele  în  vigoare.  Părinţii/tutorii  elevilor  vor  fi  informaţi  de 
urgenţă. 

44.1 Măsuri disciplinare 
44.1.1  Elevului care nu da curs regulilor aplicabile în şcoală i se pot 

aplica masuri disciplinare. Autoritatea de a aplica o sancţiune elevului 
revine  exclusiv  conducerii  şcolii,  profesorilor,   consiliului  profesoral  al 
şcolii şi consiliului de administaţie al şcolii. Toate sancţiunile aplicabile 
elevului sunt comunicate, în scris, părinţilor/reprezentanţilor legali.

44.1.2  Personalul  administrativ  ori  tehnic  nu  sunt  autorizaţi  să 
aplice o sancţiune, dar au dreptul să  pună în discuţie comportamentul 
unui elev. 

44.1.3 Dacă un elev este de părere ca a fost  sancţionat în mod 
nedrept,  el  poate face  o obiecţie pentru luarea unei  decizii  de către 
diriginte, conducerea şcolii, etc.

44.1.4 Măsurile disciplinare pot consta în:  
-observaţie individuală;
- recuperarea lecţiilor pierdute 
- curăţarea mizeriei făcute
- munca în folosul comunităţii şcolare 
-  mustrare  în  faţa  clasei  şi/sau  în  faţa  Consiliului  Clasei  sau  a 

Consiliului Profesoral;
- mustrare scrisă;
- retragerea temporară sau definitivă a bursei;
- eliminare 3-5 zile din şcoală;
-mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din Şcoală;
- mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţămant, cu acceptul 

conducerii unităţii primitoare;
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44.1.5  Măsurile  disciplinare  trebuie  să  fie  în  relaţie  de 
proporţionalitate cu cauza care a dus la stabilirea măsurii şi severitatea 
acesteia. Evaluarea acesteia rămâne la latitudinea conducerii şcolii şi a 
CP. 

Art. 41: Utilizarea computerului/internetului 
Computerele  puse  la  dispoziţia  elevilor  în  şcoală  trebuie  să   fie 

utilizate în mod corespunzător. Alături de utilizarea corespunzătoare a 
computerelor, acestea fiind în inventarul şcolii (hardware), se aplică şi 
prevederea ca software-ul  pus la  dispoziţia  elevilor  să  fie  utilizat  cu 
aceeaşi atenţie. 

41.1 Acţiunile elevilor cu intenţia de a prejudicia ori de a distruge 
bunurile  puse  la  dispoziţie  de  şcoală,  ori  de  a  şterge  datele  din 
programe, ori de a modifica setările standard sunt strict interzise. 

41.2 Se vor lua măsuri împotriva elevilor care nu respectă această 
prevedere.  Părinţii/tutorii  acestora  vor  repara  sau  cumpăra  obiectul 
deteriorat. 

41.3 Nu este permisă  utilizarea numelui şcolii, ori a unei prescurtări 
a numelui şcolii, ori a unei indicaţii cu referire la aceasta ca nume de 
domeniu al unui website care să  implice o referinţa clară în legătură cu 
şcoala.

41.4  Şcoală  va  apela  la  mijloace  juridice  pentru  a  pune  capăt 
abuzului şi utilizării ilegale a numelui şcolii.  

41.5 Şcoală va lua măsuri împotriva celor care vor folosi cuvinte ori 
imagini pe computerele şcolii, ori pe internet  care jignesc angajaţii şcolii 
ori care aduc daune imaginii acesteia. 

41.6 Elevii pot utiliza gratuit computerele şcolii menţionate în cele de 
mai sus pentru culegerea de informaţii de pe internet. 

41.7  Nu  este  permisă   utilizarea  accesului  la  internet  de  pe 
computerele  şcolii  pentru  alte  scopuri  decât  culegerea  de  informaţii 
necesare studiilor. 

Art.42: Intimităţi indezirabile 
42.1 Elevii nu se vor atinge unii pe ceilalţi în mod nejustificat, ci se 

vor comporta în conformitate cu normele comportamentale uzuale. 
42.2 Atunci când un elev se simte ameninţat ori hărţuit  pe fondul 

nerespectării intimităţii sale  (din partea colegilor ori a personalului, ori a 
altor  persoane  din  şcoală),  pe  care  elevul  o  consideră  indezirabilă, 
acesta  se  poate  adresa  dirigintelui,  psihologului  şcolar  ori  unei  alte 
persoane de încredere din şcoală. 

42.3 Reglementarea plângerilor este în responsabilitatea conducerii 
şcolii şi a inspectoratului şcolar. 
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Art.43: Daune 
43.1 Elevii trebuie să  se comporte de aşa  manieră încât să  nu 

producă daune bunurilor colegilor lor, clădirii, ori inventarului şcolii şi, pe 
cale de consecinţă, trebuie să  manipuleze bunurile puse la dispoziţie de 
către şcoală cu cea mai mare atenţie. 

43.2 Dacă se produc daune, contrar prevederilor şi normelor sociale 
acceptate,  acestea  trebuie  comunicate  nemijlocit  conducerii  şcolii  şi 
dirigintelui/diriginţilor  elevilor  respectivi.  Conducerea  şcolii  va  întocmi 
raportul conform prevederilor legale şi celor interne.  

43.3 Ori de câte ori şcoală este trasă  la răspundere pentru daune 
create de elevi, persoane care lucrează în şcoală ori de terţi, dauna este 
raportată  la  societatea  responsabilă  de  asigurarea  şcolii  cf. 
Memorandumului Consiliului  Local  –  sectorul  1/  05.09.2012,  prin 
intermediul A.U.I.P.U.S.P. 

43.4 Pentru producerea  de daune ori furtul unor obiecte  etc. în 
şcoală şi în vecinătatea şcolii, şcoala nu poate fi trasă la răspundere, cu 
excepţia cazului în care daunele sunt rezultatul unei cauze care trebuie 
remediată  de  şcoală  (este  vorba  de  bucăţi  de  pavaj  desprinse  din 
acesta, garduri în stare de degradare, scaune stricate etc.). 

43.5  Şcoala  nu  este  responsabilă  de  daunele  create  de  elevi, 
incluzându-se aici aducere de daune ori pierderea bunurilor aduse de 
elevi la şcoală (biciclete, îmbrăcăminte, genţi, materiale).  

Art.44: Activităţi şcolare 
 44.1 Este vorba despre activităţile şcolare (de exemplu concursuri 

sportive, sărbători şcolare etc.) dacă activitatea este în responsabilitatea 
şcolii şi în conformitate cu regulile şcolii. 

44.2 În privinţa activităţilor care sunt organizate de şcoală, ori care 
sunt în responsabilitatea şcolii părinţii/tutorii vor fi întotdeauna informaţi 
de către şcoală (prin mijloacele specifice şcolii). 

44.3 Invitarea persoanelor din afara şcolii  la aceste activităţi  va fi 
permisă  pentru fiecare dintre activităţile şcolare de către conducerea 
şcolii. 

44.4 În timpul activităţilor şcolare sunt valabile regulile standard de 
comportament impuse de regulament.

Art. 45: Accesul vizitatorilor 
45.1 În şcoală este permis numai accesul personalului şi al elevilor 

şcolii. 
45.2 Toate persoanele care nu sunt înregistrate ca aparţinând de 

şcoală, trebuie să se legitimeze la serviciul de pază. 
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45.3  Pentru  părinţii  elevilor  şcolii  este,  de  asemenea,  valabilă 
cerinţa  de  a  se  legitima  la  serviciul  de  pază  (intrare)  în  momentul 
pătrunderii în şcoală. 

45.4  Conducerea  şcolii  poate  interzice  accesul  în  şcoală 
persoanelor care nu s-au legitimat la serviciul de pază. 

45.5 Dacă siguranţa şcolii este periclitată, ceea ce urmează să  fie 
apreciat de conducerea şcolii, atunci conducerea şcolii  poate interzice 
accesul în interiorul şcolii pentru persoanele respective. 

Art.46: Lipsa  de la ore, absenţele şi întârziatul la ore 
Pentru a preveni lipsa  nepermisă  de la ore, precum şi părăsirea 

şcolii înainte de încheierea cursurilor, şcoală dispune de o politică şi o 
procedură operaţională.  În aceasta se prevede şi  maniera în care se 
acţionează  pentru  a  deţine  controlul  asupra  absenţelor,  pentru  a  se 
reduce numărul acestora şi/sau pentru a le preveni. Această procedură 
cuprinde reglementari referitoare la: 

- Absenţe permise (cazuri de boală, primele simptome acasă) 
- Absenţe permise (cazuri de boală, primele simptome la şcoală) 
- Absenţe permise (alte circumstanţe, cum ar fi căsătorie, deces al 

unui membru direct al familiei)  
- Revenirea la şcoală după boala 
- Întârzierile (la începutul orelor de curs) 
- Întârzierile (în timpul orelor de curs). 
De asemenea, este descris modul în care şcoala va opera controlul 

în privinţa absenţelor (atât a celor acceptate, cât şi a celor nepermise) – 
Anexa 11 . 

Art.47: Libertatea de exprimare a opiniei 
47.1  Libertatea  de exprimare  a  opiniei,  prevăzută de  Constituţie, 

trebuie respectată de toţi cetăţenii, dar aceasta nu înseamnă că oricine 
îşi poate exprima opinia în orice circumstanţe şi folosind un limbaj vulgar 
şi ofensator fără a ţine cont de regulile de politeţe. 

47.2 În  cazul  incidentelor  verbale,  ofense,  jigniri  etc.  se  poate 
înainta  plângere  de  către  părţile  implicate  în  conformitate  cu 
regulamentul aplicabil pentru formularea reclamaţiilor la nivelul şcolii.

Art. 48: Măsuri de protecţia muncii
48.1  Salariaţii  Şcolii  sunt  obligaţi  să  respecte  cu  stricteţe 

regulamentele privitoare la sănătate şi protecţia muncii, de prevenire a 
incendiilor,  de protecţie a mediului  sau a oricăror  alte situaţii  care ar 
pune  în  primejdie  clădirile,  instalaţiile  Şcolii  sau  viaţa  şi  integritatea 
corporală ori sănătatea altor persoane.
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48.2  Salariaţii  Şcolii  sunt  obligaţi  să  respecte  disciplina  muncii, 
ordinea şi curăţenia la locul de muncă.

48.3 Salariaţii  Şcolii  sunt  obligaţi  să raporteze Directorului  orice 
incident  care  ar  putea  pune  în  pericol  siguranţa  persoanelor  sau  a 
echipamentelor.

48.4.  Salariaţii  Şcolii  sunt  obligaţi  să  nu  părăsească  locul  de 
muncă, lăsând fără supraveghere pe elevi sau bunurile aflate în custodia 
lor.

48.5.  Salariaţii  Şcolii  sunt  obligaţi  să  se  supună  controalelor, 
examenelor  medicale  şi  psihologice  prevăzute  de  legislaţia  de  profil, 
refuzul constituind abatere disciplinară.

Art. 49. Abaterile disciplinare

49.1.  Disciplina muncii  este o condiţie indispensabilă în Şcoală, 
pentru asigurarea desfăşurării activităţii în condiţii de eficienţă.

49.2. Abaterea disciplinară este o faptă în legătura cu munca, care 
constă  într-o  acţiune sau o inacţiune săvârşită  cu  vinovaţie  de  către 
salariatul  Şcolii,  prin  care au fost  încălcate normele legale,  prezentul 
ROI,  Contractul  Colectiv  de  Muncă,  contractul  individual  de  muncă, 
ordinele si dispoziţiile emise de MECTS, ISMB şi de forurile decizionale 
ale Şcolii.

49.3. Pentru aceeasi abatere disciplinară se poate aplica o singură 
sancţiune.

49.4. Sancţiunile disciplinare sunt cele prevăzute în prezentul ROI, 
precum şi cele prevăzute de dispoziţiile legale.

49.5  Orice persoană poate sesiza Şcoala cu privire la săvârşirea 
unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară. Sesizarea se face în 
scris şi se înregistrează la registratura. 

49.6 Cercetarea abaterii disciplinare se face de către Comisia de 
Cercetare  Disciplinară  formată  din  3-5  membri,  dintre  care  unul 
reprezintă organizaţia sindicală din care face parte persoana aflată în 
discuţie  sau este un reprezentant  al  salariaţilor,  iar  ceilalţi  au funcţia 
didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea.

49.7.  În  cadrul  cercetării  abaterii  disciplinare  prezumate  se 
stabilesc  faptele  şi  urmările  acestora,  împrejurările  în  care  au  fost 
săvârşite, existenţa sau inexistenţa vinovăţiei, precum şi orice alte date 
concludente. Audierea celui cercetat şi verificarea apărării acestuia sunt 
obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, deşi a fost 
înştiinţat  în  scris  cu  minimum 48 de ore  înainte,  precum şi  de  a da 
declaraţii  scrise  se  constată  prin  proces-verbal  şi  nu  împiedică 
finalizarea cercetării.  Cadrul didactic cercetat are dreptul să cunoască 
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toate actele cercetării şi să îşi producă probe în apărare. 
49.8. Cercetarea faptei şi comunicarea deciziei se fac în termen de 

cel  mult  30  de  zile  de  la  data  constatării  acesteia,  consemnată  în 
condica de inspecţii sau la registratura generală. Persoanei nevinovate i 
se comunică în scris inexistenţa faptelor pentru care a fost cercetată. 

49.9 Persoanele sancţionate încadrate în unităţile de învăţământ 
au dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia 
respectivă la colegiul de disciplină de pe lângă inspectoratul şcolar. 

49.10.   Propunerea de sancţionare se face de către Director sau 
de cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor CA. Sancţiunile aprobate 
de CA sunt puse în aplicare şi comunicate prin decizie a Directorului.

49.11.  Răspunderea  patrimonială  a  personalului  didactic,  a 
personalului  didactic  auxiliar,  precum  şi  a  celui  de  conducere,  de 
îndrumare şi de control se stabileşte potrivit legislaţiei muncii. Decizia de 
imputare,  precum şi  celelalte  acte pentru recuperarea pagubelor  şi  a 
prejudiciilor se fac de conducerea unităţii sau a instituţiei al cărei salariat 
este cel în cauză, în afară de cazurile când, prin lege, se dispune altfel. 

DISPOZIŢII FINALE

Art.50. – Prezentul ROI se completează cu prevederile Codului Muncii, 
ale Contractului Colectiv de Muncă aplicabil, ale contractului individual 
de muncă, precum şi cu celelalte dispoziţii din legislaţia muncii.
Art. 49. – În cazul în care actele normative enunţate anterior se modifică, 
iar prezentul ROI va conţine, în parte, dispoziţii contrare noilor prevederi, 
se vor aplica dispoziţiile legale modificate până la o viitoare revizuire a 
prezentului ROI.
Art.  50. - Prezentul RI poate fi  modificat de CA, după rediscutarea şi 
avizarea în CP.

Art.51.  – La începutul  fiecărui  an şcolar,  cu ocazia constituirii  CP se 
rediscută sau, după caz, se modifică prezentul RI, în funcţie de condiţiile 
specific anului şcolar respective.
Art. 52. – Dispoziţiile prezentului ROI au fost aduse la cunoştinţa elevilor, 
părinţilor şi a personalului Şcolii prin grija Directorului Şcolii.

Art.50. – RI se completează cu anexele următoare:

Anexa   1 – Consiliul profesoral
Anexa   2 – Consiliul clasei
Anexa   3 – Consiliul de administraţie
Anexa   4 – Directorul

19



SCOALA  GIMNAZIALĂ „PETRE ISPIRESCU”, STR. VASILE GHERGHEL NR. 2
SECTORUL 1 – BUCUREŞTI, TEL. 0212 24 11 63 / FAX: 0212 24 48 34 E-mail scoala171pi@yahoo.com

Anexa   5 – Diriginţii
Anexa   6 – Consiliul reprezentativ al părinţilor
Anexa   7  –  Asociatia  Educationala  a  Scolii  Gimnaziale  „Petre 

Ispirescu
Anexa   8 – Personalul şcolii
Anexa   9 – Elevii
Anexa 10 – Părinţii
Anexa 11 – Serviciul pe şcoală
Anexa 12 – Monitorizarea absenţelor

Dezbătut  cu  profesorii,  personalul  didactic  auxiliar  şi  nedidactic,  cu 

părinţii elevilor şi în Consiliul elevilor şi avizat în Consiliul Profesoral.

DIRECTOR
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  REGULAMENT  INTERN –   ANEXA 1  

CONSILIUL PROFESORAL

1. Are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. 

2.      Personalul  didactic auxiliar al  scolii  este obligat  să participe la 
şedinţele CP, atunci când se discută probleme referitoare la activitatea 
acestuia sau atunci când este invitat, absenţele nemotivate constituindu-
se în abateri disciplinare. 

3. CP se întruneşte la începutul şi la sfârşitul fiecărui semestru. De 
asemenea, aceasta se mai poate întruni când: directorul consideră că 
este necesar, la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliului consultativ al 
elevlor,  a  jumătate  plus  unu  din  membrii  Consiliului  reprezentativ  al 
părinţilor sau la solicitarea a 2/3 din membrii CA. 

4. CP  poate  fi  convocat  în  şedinţă  extraordinară  şi  la  cererea  a 
minimum o treime din numărul membrilor săi. 

5. Şedinţele CP se constituie legal în prezenţa a 2/3 din numărul total 
al membrilor. 

6. Participarea  la  şedinţele  CP  este  obligatorie  pentru  cadrele 
didactice;  absenţa  nemotivată  de  la  şedinţele  acestuia  se  considera 
abatere disciplinară. 

7. Hotărârile  CP se iau prin  vot  deschis  sau secret,  în  funcţie  de 
opţiunea membrilor, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al 
acestora şi sunt obligatorii pentru întregul personal salariat al scolii. 

8. La sfârşitul fiecărei şedinţe a CP, toţi membrii şi invitaţii, în funcţie 
de situaţie, au obligaţia să semneze procesul-verbal încheiat cu această 
ocazie. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în 
aplicare a hotărârilor şedinţei respective. 

9. Procesele-verbale se scriu în Registrul de procese-verbale al CP, 
care  este  document  oficial.  Registrul  de  procese-verbale  al  CP este 
însoţit, în mod oblgatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-
verbale (rapoarte, programe, informări,  tabele, liste, solicitări,  memorii, 
sesizări, etc.). Cele două documente oficiale se păstrează într-un fişet 
securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul scolii. 
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10. Analizează şi dezbate raportul de evaluare internă privind calitatea 
educaţiei şi raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din 
scoala. 

11. Dezbate, avizează şi propune CA, spre aprobare, planul de 
dezvoltare a scolii. 

12. Dezbate  şi  aprobă  rapoartele  de  activitate,  programele 
semestriale, planul anual de activitate precum şi eventuale comletări sau 
modificări ale acestora. 

13. Alege  cadrele  didactice  care  fac  parte  din  CA  şi 
actualizează, dacă este cazul, componenţa acestuia. 

14. Aprobă componenţa nominală a catedrelor. 

15. Validează raportul  privind  situaţia  şcolară  semestrială  şi  anuală 
prezentată de fiecare profesor diriginte, precum şi situaţia şcolară după 
încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şi corigenţe. 

16. Numeşte comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri 
disciplinare, săvârşite de personalul salariat al scolii, conform legislaţiei 
în vigoare. 

17.Stabileşte  sancţiuni  disciplinare,  pe  baza  raportului  comisiei  de 
cercetare, conform prevederilor legale în vigoare, ale  regulamentului  şi 
ale ROI. 

18. Decide  asupra  tipului  de  sancţiune  disciplinară  aplicată 
elevilor care săvârşesc abateri. 

19. Decide  asupra  acordării  recompenselor  pentru  elevi  şi  pentru 
personalul salariat al scolii, conform reglementărilor în vigoare. 

20. Validează notele  la  purtare mai  mici  de 7 în  urma propunerilor 
făcute de dirigintele clasei  în calitatea sa de preşedinte al  Consiliului 
clasei. 

21. Validează oferta de discipline opţionale. 

22. Formulează aprecieri  sintetice privind activitatea personalului  de 
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predare care solicită acordarea salariului de merit, a gradaţiei de merit 
sau  a  altor  distincţii  şi  premii,  potrivit  legii,  pe  baza  raportului  de 
autoevaluare a activităţii efectuate de acesta. 

23. Dezbate şi avizează ROI al scolii, în şedinţă la care participă cel 
puţin 2/3 din personalul salariat al scolii şi, cu drept de vot, reprezentanţi 
ai Consiliului reprezentativ al părinţilor. 

24. Dezbate la solicitarea MECTS, a ISMB sau din proprie iniţiativă, 
proiecte de legi sau de acte normative care reglementează activitatea 
instructiv-educativă şi transmite ISMB propuneri de modificare sau de 
completare. 

25. Dezbate  probleme  legate  de  conţinutul  sau  organizarea 
activităţii instructiv-educative din scoala. 

                                                                                                       REGUL
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AMENT INTERN – ANEXA 2

CONSILIUL PROFESORILOR CLASEI

1. Este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa 
respectivă, din cel puţin un părinte delegat al Comitetului de părinţi al 
clasei şi din liderul elevilor clasei. Preşedintele consiliului clasei este 
dirigintele clasei.

2. Obiectivele consiliului clasei:
a) armonizarea cerinţelor educative ale personalului didactic de predare 
cu solicitările elevilor şi ale părinţilor;
b) evaluarea progresului şcolar al elevilor;
c)  stabilirea  modalităţilor  de  sprijinire  a  elevilor  cu  un  ritm  lent  de 
învăţare;
d)  organizarea  de  activităţi  suplimentare  pentru  elevii  capabili  de 
performanţe şcolare.

3. Consiliul clasei are următoarele atribuţii:
a)  analizează,  semestrial,  progresul  şcolar  şi  comportamentul  fiecărui 
elev,
b) analizează volumul temelor pentru acasă şi ia măsuri de corelare ale 
acestora între diferitele discipline;
c)  stabileşte  măsuri  de  asistenţă  educaţională,  atât  pentru  elevii  cu 
probleme de învăţare  sau de comportament,  cât  şi   pentru  elevii  cu 
rezultate deosebite;
d) propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de 
comportarea acestora în şcoală şi în afara acesteia,
şi propune CP validarea notelor la purtare mai mici de 7 (şapte);
e) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
f) participă la întâlniri cu părinţii şi elevii, cel puţin o dată pe semestru şi 
ori de câte ori este nevoie, la solicitarea dirigintelui sau a cel puţin 1/3 
din părinţii elevilor clasei;
g)  propune  dirigintelui,  directorului  sau  CP,  după  caz,  sancţiunile 
disciplinare prevăzute pentru elevi de regulament şi RI;
h) elaborează, semestrial, aprecieri sintetice despre progresul şcolar şi 
comportamentul fiecărui elev şi informează, în scris, părintele.
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REGULAMENT INTERN – ANEXA 3

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

1.  Consiliul de administraţie (CA) al Şcolii gimnaziale  “Petre Ispirescu” 
funcţionează  conform  prevederilor  Legii  învăţământului  nr.1/2011, 
republicată, ale Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, 
republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  şi  ale 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitare aprobat cu nr.4925 din 08 septembrie 2005.

2.  La  Şcoala  gimnazială  “Petre  Ispirescu”,  CA  este  compus  din  9 
membri: directorul şcolii, 3 cadre didactice, 1 reprezentant al Primăriei 
sectorului  1,  2  reprezentanţi  ai  Consiliului  Local,  2  reprezentanţi  ai 
Consiliului reprezentativ al părinţilor. 

3.  Calitatea de membru al CA nu presupune atribuirea unei indemnizaţii 
de şedinţă.

4.  Eliberarea  din  calitatea  de  membru  al  CA  în  timpul  anului  de 
învăţământ  se poate face la  cererea scrisă a persoanei  în cauză,  la 
cererea motivată a preşedintelui sau a 2/3 din numărul membrilor CA în 
cazul în care un membru al consiliului absentează nemotivat la 3 (trei) 
şedinţe ale consiliului în timpul anului de învăţământ, manifestă lipsa de 
interes pentru activităţile şcolii, nu mai este cadru didactic al şcolii, nu 
mai doreşte să facă parte din CA, a săvârşit abateri de la ţinuta morală 
cunoscute de comunitate sau sancţionate de lege.

5.  CA are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ.

6.  Asigură  respectarea  prevederilor  legale  în  vigoare,  ale  actelor 
normative emise de MECTS şi ale deciziilor ISMB.

7. Membri CA coordonează şi răspund de domenii de activitate, pe baza 
delegării de sarcini stabilite de preşedintele CA, prin decizie.

25



SCOALA  GIMNAZIALĂ „PETRE ISPIRESCU”, STR. VASILE GHERGHEL NR. 2
SECTORUL 1 – BUCUREŞTI, TEL. 0212 24 11 63 / FAX: 0212 24 48 34 E-mail scoala171pi@yahoo.com

8. CA se întruneşte lunar, precum şi ori de câte ori consideră necesar 
directorul sau o treime din membri CA şi este legal constituit în prezenţa 
a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi. CA mai poate fi convocat şi la 
solicitarea a 2/3 din membri consiliului  reprezentativ al  elevilor, sau o 
jumătate plus unu din membrii Consiliului reprezentativ al părinţilor.

9.  Hotărârile  CA  se  iau  prin  vot  deschis,  cu  jumătate  plus  unu  din 
numărul membrilor prezenţi.

10. La şedinţele CA participă, fără drept de vot, cu statut de observator, 
liderul organizaţiei de sindicat din şcoală. Punctul de vedere al acestuia 
se menţionează în procesul-verbal al şedinţei.

11.  Administrează, prin delegare din partea Consiliului Local, terenul şi 
clădirea  în  care  îşi  desfăşoară  activitatea  Şcoala  gimnazială  “Petre 
Ispirescu” şi, prin preluare de la vechiul CA, celelalte componente ale 
bazei materiale: mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale care sunt 
de drept proprietatea şcolii.

12. Aprobă planul de dezvoltare a şcolii, elaborat de un grup de lucru 
desemnat de director, după dezbaterea şi avizarea sa.

13. Aprobă ROI al Şcolii, după ce acesta a fost dezbătut în CP şi, dacă 
este cazul, şi în comisia paritară.

14.  Eliberează,  prin  consultare  cu  sindicatele,  fişele  şi  criteriile  de 
evaluare  specifice  şcolii  pentru  personalul  nedidactic,  în  vederea 
acordării calificativelor anuale şi a eventualelor recompense.

15. Acordă calificativele anuale pentru întreg personalul salariat, pe baza 
propunerilor  rezultate  din  raportul  general  privind  starea  şi  calitatea 
învăţământului  în  şcoală,  a  analizei  şefilor  de  catedră,  a  celorlalte 
compartimente funcţionale.

16.  Aprobă,  la  propunerea  directorului,  acordarea  salariului  de  merit 
pentru toate categoriile de salariaţi din şcoală. Pentru personalul didactic 
de predare, aprobarea se va acorda pe baza aprecierilor sintetice ale CP 
şi cu respectarea metodologiei specific.

17.  Stabileşte  perioadele  concediului  de  odihnă  pentru  toţi  salariaţii 
şcolii, pe baza cererilor individuale scrise, a propunerilor directorului şi în 
urma consultării sindicatelor.
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18. Stabileşte componenţa şi atribuţiilor comisiilor de lucru din şcoală.

19.  Controlează  periodic  parcurgerea  materiei  şi  evaluarea  ritmică  a 
elevilor, solicitând rapoarte sintetice din partea şefilor de catedră.

20.  Aprobă acordarea burselor şcolare, conform legislaţiei în vigoare.

21.  Avizează  şi  propune  Consiliului  Local,  spre  aprobare,  proiectul 
planului anual de venituri şi cheltuieli, întocmit de director şi de contabilul 
şef,  pe  baza  solicitărilor  şefilor  de  catedră  şi  ale  compartimentelor 
funcţionale.

22.  Hotărăşte strategia de realizare şi gestionare a resurselor finance-
are extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare.

23.  Acordă avizul consultativ pentru ocuparea funcţiilor de director la 
Şcoala gimnazială “Petre Ispirescu”.
24.  Avizează  proiectele  de  plan  anual  de  şcolarizare,  de  state  de 
funcţiuni şi de buget ale şcolii.

25.  Stabileşte structura şi numărul posturilor pentru personalul didactic 
auxiliar,  pe  baza  criteriilor  de  normare  elaborate  de  MECTS  pentru 
fiecare categorie de personal.

26.  Aprobă strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul şcolii.

27.  Validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului 
în şcoală şi promovează măsuri ameliorative, conform normelor legale în 
vigoare.

28.  La sfârşitul fiecărei şedinţe a CA, toţi membri şi invitaţii au obligaţia 
să  semneze  procesul-verbal  încheiat  în  şedinţa  respectivă.  Lipsa 
cvorumului  de  semnături  anulează  valabilitatea  punerii  în  aplicare  a 
hotărârilor şedinţei respective.

29.  Procesele-verbale  de  şedinţă  se  scriu  în  Registrul  de  procese-
verbale  ale  CA,  care  se  înregistrează  în  şcoală,  pentru  a  deveni 
document  oficial,  se  leagă  şi  se  numerotează.  Pe  ultima  foaie, 
preşedintele ştampilează şi semnează, pentru autentificarea numărului 
de pagini şi a registrului.
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31. Registrul de procese-verbale ale CA este însoţit , în mod obligatoriu, 
de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, 
informări,  tabele,  liste,  solicitări,  memorii,  sesizări  etc.).  Cele  două 
documente  oficiale  se  păstrează  în  biroul  directorului,  într-un  fişet 
securizat ale cărui chei se găsesc la preşedintele şi la secretarul CA.
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REGULAMENT INTERN – ANEXA 4

DIRECTORUL

I. Directorul şcolii

1.  Exercită  conducerea  executivă  a  unităţii  de  învăţământ,  în 
conformitate cu atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile CA al şcolii, 
precum şi cu alte reglementări legale.

2. Este subordonat ISMB.

3. Reprezintă şcoala în relaţiile cu terţe persoane fizice şi  juridice, în 
limitele competenţelor prevăzute de lege.

4. Manifestă loialitate faţă de şcoală, credibilitatea şi responsabilitate în 
deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor. Încurajează şi susţine 
colegii în vederea motivării pentru formarea continuă şi pentru crearea în 
şcoală a unui climat optim desfăşurării procesului de învăţământ.

5.  Coordonează  direct  compartimentul  financiar-contabil  prin  care  se 
realizează evidenţa contabilă sintetică şi  analitică,  precum şi execuţia 
bugetară.

6. Are drept de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 
salariat al şcolii şi colaborează cu personalul cabinetului medical.

7.  Este  preşedintele  CP  şi  CA,  în  faţa  cărora  prezintă  rapoarte 
semestriale şi anuale.

8. Are dreptul să interzică aplicarea hotărârilor CP şi ale CA, hotărâri 
care încalcă prevederile  legale şi  este obligat  să informeze,  în  acest 
sens, în termen de 3 zile, pe inspectorul şcolar general.

9. Vizitarea şcolii, asistenţa la ore sau la activităţi extraşcolare, efectuate 
de către persoane din afara unităţii şcolare se face numai cu aprobarea 
directorului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Fac excepţie 
de la această prevedere reprezentanţii  instituţiilor  cu drept  de control 
asupra unităţii de învăţământ.
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10. Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de 
inspectorul şcolar general.

11.  Numeşte,  prin  decizie,  componenţa  comisiilor  examenelor  de 
corigenţe, amânări sau diferenţe.

12. Coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare a şcolii, prin care 
se stabileşte politica educaţională a acesteia.

13. Este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate de şcoală.

14. Lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similar din 
Uniunea Europeană sau din alte zone.

15. Emite decizii şi note de serviciu care vizează realizarea obiectivelor 
politicii educaţionale şi de dezvoltare instituţională.

16.  Propune  inspectorului  şcolar  general  proiectul  planului  de 
şcolarizare, avizat de CP şi aprobat de CA.

17.  Numeşte  diriginţii  la  clase  şi  coordonatorul  pentru  proiecte  şi 
programe educative şcolare şi extraşcolare, care este şi  şeful comisiei 
diriginţilor,  în  urma  consultării  şefilor  de  catedră,  cu  respectarea 
principiului continuităţii şi performanţelor educaţionale.

18. Stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu.

19.  Numeşte  şefii  de  catedră,  şeful  comisiei  pentru  curriculum,  al 
comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, şefii  compartimentelor 
funcţionale, ai comisiilor şi colectivelor pe domenii şi solicită avizul CP cu 
privire la programele de activitate ale acestora.

20. Numeşte dintre membrii comisiei de curriculum, echipa de întocmire 
a orarului liceului, pe care îl verifică şi îl aprobă.

21. Propune CP spre aprobare, cadre didactice care să facă parte din 
CA şi solicită Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor şi 
Consiliului Local desemnarea reprezentanţilor lor în CA al şcolii.

22. Stabileşte atribuţiile directorilor adjuncţi, ale şefilor de catedră, ale 
şefilor  colectivelor  pe  domenii,  precum şi  responsabilităţile  membrilor 
CA.
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23.  Vizează fişele posturilor pentru personalul  din subordine, conform 
legii şi contractului colectiv de muncă.

24.  Elaborează,  după  consultarea  şefilor  de  catedră,  proiectele  de 
încadrare pe discipline de învăţământ, urmărind respectarea principiului 
continuităţii.

25. Asigură, prin şefii  de catedră, aplicarea planului de învăţământ, a 
programelor  şcolare  şi  a  metodologiei  privind  evaluarea  rezultatelor 
şcolare.

26. Elaborează instrumente de lucru interne, utilizate în activitatea de 
îndrumare, control şi evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în 
colegiu.  Instrumentele respective se aprobă în  CA al  şcolii,  cu avizul 
consultativ al sindicatelor reprezentate la nivelul şcolii.

27.  Controlează  cu  sprijinul  şefilor  de  catedră,  calitatea  procesului 
instructiv-educativ.  În  cursul  unui  an  şcolar,  directorul  efectuează 
săptămânal  3-4  asistenţe  la  orele  de  curs,  astfel  încât  fiecare  cadru 
didactic  să  fie  asistat  cel  puţin  o  dată  pe  semestru.  La  asistenţele 
efectuate sau la unele activităţi ale catedrelor, directorul este însoţit, de 
regulă, de şeful de catedră.

28.  Monitorizează  activitatea  de  formare  continuă  a  personalului 
didactic, didactic auxiliar şi nedidactic.

29.  Aprobă graficul  serviciului  pe şcoală al  personalului  didactic  şi  al 
elevilor  şi  urmăreşte  respectarea  de către  aceştia  a  atribuţiilor  ce  le 
revin, în conformitate cu anexa 11 a RI.

30. Aprobă graficul desfăşurării tezelor semestriale.

31. Coordoneaza activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice 
pentru elevii care participă la olimpiade, concursuri, copetiţii sportive sau 
festivaluri naţionale/internaţionale.

32.  Aprobă  regulamentele  de  funcţionare  a  cercurilor,  a  asociaţiei 
sportive şi a formaţiilor artistice din şcoală.

33.  Îndeplineşte  atribuţiile  stabilite  prin  alte  metodologii  aprobate  de 
MECTS.
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34.  Încheie  contracte  de  muncă  individuale  cu  personalul  angajat, 
conform Codului Muncii şi Contractului colectiv de muncă în vigoare.

35. Aprobă concediu fără plată şi zile libere plătite conform prevederilor 
legale şi  ale  Contractului  colectiv  de muncă în vigoare,  pentru întreg 
personalul, în condiţiile asigurării suplinirii activităţii acestora.

36. Consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile 
de la orele de curs ale personalului didactic de predare, precum şi ale 
personalului didactic auxiliar şi nedidactic, de la programul de lucru.

37. Atribuie, prin decizie internă, personalului didactic titular sau cadrelor 
didactice pensionate în regim de cumul sau de plată cu ora, orele de 
curs rămase neocupate, după obţinerea avizului ISMB.

38.  Numeşte  şi  eliberează  din  funcţie  personalul  didactic  auxiliar  şi 
nedidactic, conform legislaţiei în vigoare.

43.  Numeşte grupul  de lucru care elaborează planul  de dezvoltare a 
şcolii.

44. Coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului 
salariat al şcolii de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute 
de legislaţia în vigoare.

41.  Informează  ISMB  cu  privire  la  rezultatele  de  excepţie  ale 
personalului didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi 
premiilor,  conform  prevederilor  Legii  128/1997,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare.

42.  Apreciază  personalul  didactic  de  predare  la  inspecţiile  pentru 
obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea salariului  de 
merit şi a gradaţiilor de merit.

43. Elaborează proiectul de buget propriu.

44. Urmăreşte modul de încasare a veniturilor.

45.  Răspunde de necesitatea,  oportunitatea  şi  legalitatea  angajării  şi 
utilizării  creditelor  bugetare,  în  limita  şi  cu  destinaţia  aprobate  prin 
bugetul propriu.
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46. Răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în 
administrare.

47.  Răspunde  de  organizarea  şi  ţinerea  la  zi  a  contabilităţii  şi  de 
prezentarea la termen a bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie 
bugetară.

48. Numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul şcolii.
49.  Răspunde  de  întocmirea,  eliberarea,  reconstituirea,  anularea, 
completarea şi gestionarea actelor de studii.

50.  Răspunde  de  întocmirea,  eliberarea,  reconstituirea,  anularea, 
completarea,  modificarea,  rectificarea şi  gestionarea documentelor  de 
evidenţă şcolară.

51.  Răspunde  de  realizarea,  utilizarea,  păstrarea,  completarea  şi 
modernizarea bazei materiale sportive a şcolii.

52. Se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea 
prevederilor legale.

53. Răspunde de corectitudinea încadrării personalului şi de întocmirea 
la termen a statelor lunare de plată a drepturilor salariale.

54. Supune spre aprobare, Consiliului reprezentativ al părinţilor lista de 
priorităţi  care  vizează  conservarea  patrimoniului,  completarea  şi 
modernizarea bazei materiale şi sportive, reparaţii, îmbogăţirea fondului 
de carte a bibliotecii  şcolii,  stimularea elevilor capabili  de performanţe 
şcolare  precum şi  a  celor  cu  situaţie  materială  precară  din  fondurile 
gestionate de Consiliul reprezentativ al părinţilor.

55.  Răspunde  de  asigurarea  manualelor  şcolare  pentru  elevii  din 
învăţământul  obligatoriu,  conform  prevederilor  Legii  învăţământului 
nr.1/2011;  asigură  personalului  didactic  condiţiile  necesare  pentru 
studierea şi alegerea manualelor pentru elevi.

56. Asigură, prin învăţători şi diriginţi, informarea familiilor şi răspunde de 
stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul şcolii, 
conform legislaţiei în vigoare.
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57.  Răspunde de respectarea în  şcoală  a  condiţiilor  şi  a  exigenţelor 
privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii,  de protecţie 
civilă şi de pază contra incendiilor.

58. Aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul 
angajat  al  Şcolii  gimnaziale  “Petre  Ispirescu”,  în  limita  prevederilor 
legale.

59. Aplică sancţiunile prevăzute de  regulament  şi de RI pentru abateri 
săvârşite de elevi.

60.  Anual,  elaborează  un  raport  general  privind  starea  şi  calitatea 
învăţământului  din  Şcoala  gimnazială  “Petre  Ispirescu”,  pe  care  îl 
prezintă în CP şi în Consiliul reprezentativ al părinţilor. Un rezumat al 
acestuia,  conţinând principalele constatări,  va fi  făcut public,  inclusive 
prin afişarea clasică sau electronică.

62.  Invită  la  şedinţele  CP,  în  funcţie  de  tematica  dezbătută  sau  de 
dispoziţiile  regulamentare,  reprezentanţi  ai  părinţilor,  ai  Consiliului 
consultativ al elevilor, ai autorităţilor locale şi ai partenerilor sociali.

63. Numeşte, prin decizie, secretarul CP, care are atribuţia de a redacta 
lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor CP.
64.  Răspunde de semnarea proceselor-verbale  încheiate  în  şedinţele 
CP de către toţi cei prezenţi. Lipsa cvorumului de semnături anulează 
valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei respective.

65.  Ştampilează  şi  semnează  ultima  foaie  din  Registrul  proceselor-
verbale al CP, pentru autentificarea numărului de pagini şi a numărului 
registrului.
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REGULAMENT INTERN – ANEXA 5

DIRIGINŢII

1.  Dirigintele/învăţătoarea îşi proiectează activitatea potrivit sarcinilor 
prevăzute de planul anual al şcolii şi în acord cu particularităţile 
educaţionale ale colectivului de elevi.

2.  Dirigintele/învăţătoarea întocmeşte, după consultarea profesorilor 
clasei, a părinţilor şi a elevilor, planificarea semestrială şi anuală a orelor 
educative, care va cuprinde componentele activităţii educative, în acord 
cu problemele specifice ale colectivului de elevi, precum şi cu programa 
elaborată de MECTS.

3. Profesorul diriginte are următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea consiliului clasei;
b) numeşte, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; 

repartizează sarcini şi organizează împreună cu acesta colectivul 
de elevi al clasei;

c) colaborează cu toţi profesorii clasei şi, după caz, cu consilierul 
şcolar în vederea armonizării influenţelor educative şi pentru a 
asigura coeziunea clasei de elevi;

d) preia pe bază de proces-verbal, sala de clasă în care îşi desfăşoară 
activitatea elevii cărora le este diriginte şi răspunde de păstrarea şi 
modernizarea acesteia;

e) aduce la cunoştinţa elevilor şi părinţilor prevederile prezentului 
regulament şi întocmeşte un proces verbal în acest sens cu 
semnăturile elevilor şi părinţilor.

f) organizează, împreună cu consilierul şcolar, acţiuni de orientare 
şcolară şi profesională;

g) prezintă elevilor din clasele terminale prevederile referitoare la 
examenele de ieşire din sistem;

h) urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absentelor unor 
elevi şi ia măsurile corespunzătoare;

i) motivează absenţele elevilor pe baza certificatelor avizate de 
cabinetul medical al şcolii, precum şi în baza cererilor personale, 
motivate, ale părinţilor acestora, aprobate de director;

j) analizează periodic situaţia la învăţătură a elevilor, monitorizează 
îndeplinirea îndatoririlor şcolare de către toţi elevii, iniţiază cu 
consiliul clasei programe de consultaţii cu părinţii şi aprobate de 
director;
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k) sprijină organizarea şi desfăşurarea activităţilor elevilor în afara 
clasei şi a şcolii;

l)  informează, în scris, familiile elevilor cu situaţie şcolară neîncheiată, 
a celor corigenţi, repetenţi sau sancţionaţi disciplinar;

m) stabileşte, împreună cu consiliul clasei, nota la purtare a fiecărui 
elev şi prezintă în scris consiliului profesoral propunerile de notare 
mai mici de 7,00 pentru elevii care au săvârşit abateri grave;

n) felicită, în scris, părinţii sau tutorii elevilor pentru rezultatele 
excepţionale obţinute de copiii lor la învăţătură sau în cadrul 
activităţilor extraşcolare; înmânează elevilor diplome şi premii la 
festivitatea fiecărui sfârşit de an şcolar;

o) organizează întâlniri şi discuţii cu părinţii, care se pot desfăşura pe 
grupe individuale sau în plen cu aprobarea prealabilă a directorului;

p) propune consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse 
elevilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

q) aplică, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile prevăzute în 
prezentul regulament şi propune spre aprobare consiliului profesoral 
celelalte sancţiuni;

r) recomandă spre aprobare directorului participarea organizată a 
elevilor la activităţi în cluburi şi asociaţii sportive, cultural-artistice şi 
ştiinţifice în afara şcolii;

s) completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor 
înscrise şi de starea fizică a acestuia;

t) calculează media generală semestrială şi anuală a fiecărui elev, 
stabileşte clasificarea elevilor la sfârşitul anului şcolar, propune 
acordarea premiilor, recompenselor şi distincţiilor potrivit 
prevederilor prezentului regulament; consemnează în carnetele de 
elev mediile semestriale şi anuale.

u) proiectează, organizează şi desfăşoară activităţi educative, de 
consiliere şi de orientare şcolară şi profesională în funcţie de 
particularităţile colectivului de elevi;

v) prezintă, spre validare, consiliului profesoral raportul scris asupra 
situaţiei şcolare şi comportamentale a elevilor la sfârşitul 
semestrului/anului şcolar;

w) distribuie manualele şi se preocupă de evidenţa şi, dacă este 
cazul, de recuperarea acestora; răspunde de conduita şi integritatea 
fizică a elevilor ăn timpul activităţilor organizate de şcoală în afara 
clase.

REGULAMENT INTERN – ANEXA 6

CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR
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1.  Consiliul  reprezentativ  al  părinţilor  din  Şcoala  gimnazială  “Petre 
Ispirescu” este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi din fiecare 
clasă.

2. Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează reprezentantul său 
în organismele de conducere ale şcolii (CP şi CA).

3. Consiliul  Reprezentativ al Părinţilor va avea următoarele atribuţii:
a)  susţinerea unităţii  de învăţământ  în activitatea de consiliere şi 

orientare socio-profesională sau de integrare socială a absolvenţilor;
b) propune şcolii discipline şi domenii care să se studieze prin CDŞ;
c) sprijină parteneriatele educaţionale dintre unităţile de învăţământ 

şi instituţiile cu rol educativ pe plan local;
d)  susţine  şcoala  în  derularea  programelor  de  prevenire  şi  de 

combatere a abandonului şcolar;
e)  se  preocupă  de  conservarea,  promovarea  şi  cunoaşterea 

tradiţiilor culturale specifice minorităţilor pe plan local, de dezvoltare a 
multiculturalităţii şi a dialogului cultural;

f) susţine şcoala în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale;
g)susţine  conducerea  şcolii  în  organizarea  şi  desfăşurarea 

consultaţiilor cu părinţii pe teme educaţionale;
h) conlucrează cu comisia de ocrotire a minorilor, cu organele de 

autoritate tutelară sau cu organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în 
acest sens, în vederea soluţionării  situaţiei elevilor care au nevoie de 
ocrotire;

i)  sprijină conducerea şcolii  în întreţinerea şi  modernizarea bazei 
materiale.

4.  Consiliul  Reprezentativ  al  Parintilor  nu  poate  atrage  resurse 
financiare, acest lucru fiind responsabilitatea Asociaţiei Educaţionale 

5. Personalul didactic nu operează cu fondurile Asociaţiei Educaţionale 
“Petre Ispirescu”, aceasta fiind personalitate juridică de sine stătătoare.
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REGULAMENT INTERN – ANEXA 7

ASOCIATIA EDUCATIONALA A SCOLII GIMNAZIALE PETRE 
ISPIRESCU

1. Conform Actului Constitutiv, scopul  ASOCIATIEI 
EDUCATIONALE A SCOLII 171 PETRE ISPIRESCU este:

a) Apararea demnitatii, drepturilor si intereselor membrilor sai;
b) Desfăşurarea  de  activităţi  extraşcolare  care  să  contribuie  la 

instruirea şi educarea elevilor şi în special a punerii în aplicare a 
programului  –    învăţământ prelungit ; (after school si/sau semi-
internat);

c) Implicarea elevilor  si  cadrelor  didactice  in  proiecte si  programe 
educationale, nationale si internationale;

d) Organizarea  si  desfasurarea  activitatii  pe  principii  democratice 
bazate pe egalitatea in  drepturi  a  membrilor  sai,  fara tratament 
discriminatoriu pentru ratiuni nationale, politice, rasiale, sociale, de 
sex sau religioase;

e) Scopul asociaţiei îl constituie reprezentarea şi promovarea atât în 
faţa  autorităţilor,  cât  şi  în  faţa  altor  persoane  juridice  de  drept 
public  sau  privat,  precum  şi  a  oricărui  alt  subiect  de  drept,  a 
intereselor asociaţiei, în condiţiile prezentului statut şi ale legii;

f) Asociaţia  va  desfăşura  activităţile  stabilite  prin  prezentul  statut, 
care se referă în esenţă la realizarea de obiective educaţionale, la 
dezvoltarea, modernizarea, întreţinerea bazei materiale a şcolii, la 
sprijinirea  şcolii  în  realizarea  şi  îmbunătăţirea  continuă  a 
procesului  de  instruire  şi  educare  a  elevilor  si  de  instruire  a 
cadrelor didactice;

g) Crearea unui parteneriat viabil parinti-cadre didactice – elevi;
h) Realizarea unui parteneriat educational, cu Ministerul Educatiei si 

Cercetarii, unitatile de invatamant si comunitatile locale, in scopul 
modernizarii, eficientizarii, cresterii eficacitatii si calitatii precum si 
imbunatatirii  continue  a  invatamantului,  in  concordanta  cu 
standardele Uniunii Europene si a specificului societatii romanesti, 
in  interesul  eleviilor  si  cadrelor  didactice  din  cadrul  Scolii 
Gimnaziale “Petre Ispirescu”

i) Sa  ofere  parintilor  posibilitati  crescande  pentru  a  participa  la 
configurarea  programelor  si  proiectelor  educationale, 
oportunitatilor  de  pregatire  diversificata  cuplate  cu  economiile 
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regionale,  locale,  la  standardele  Uniunii  Europene,  implicarea 
comunitatilor locale si de afaceri in dezvoltarea scolara.

2.   Asociaţia  Educaţională  poate  atrage  resurse  financiare 
extrabugetare, constând în contribuţii,  donaţii,  sponsorizări etc., venite 
din partea unor persoane fizice sau juridice, din ţară sau străinătate, în 
condiţiile respectării legilor ţării, resurse care pot fi utilizate pentru:

a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului şcolii, a bazei materiale 
şi sportive;

b) acordarea de premii şi de burse elevilor;
c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;
d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din 

familii cu situaţie materială precară;
e)  alte  activităţi  care  privesc  bunul  mers  al  şcolii  sau  care  sunt 

aprobate de părinţi.

3. Fondurile colectate în condiţiile  punctului  2 se cheltuiesc  numai 
prin  decizia  organizaţiilor  părinţilor,  din  proprie  iniţiativă  şi  în  urma 
consultării CA al Şcolii gimnaziale “Petre Ispirescu”.

REGULAMENT INTERN – ANEXA 8
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PERSONALUL ŞCOLII

Conform  Statutului,  personalul  didactic  din  Şcoala  gimnazială 
“Petre  Ispirescu”  are  drepturi  şi  obligaţii  care  decurg  din  legislaţia  în 
vigoare, precum şi din prevederile contractului colectiv de muncă şi se 
regăsesc în fişa postului.

1. PERSONALUL DIDACTIC
Personalul  didactic are  obligaţii  şi  răspunderi  de  natură 

profesională, materială şi morală, care garantează realizarea procesului 
instructiv-educativ, conform legii.

Activitatea personalului  didactic de predare se realizează într-un 
interval  de timp zilnic de 8 ore, respectiv 40 de ore pe săptămână şi 
cuprinde:

a) activitati didactice de predare-învatare-evaluare si de instruire 
practica si examene de final de ciclu de studii, conform planurilor-cadru 
de învatamânt; 

 b)  activitati  de  pregatire  metodico-stiintifica  (comisii  de  lucru, 
metodice etc); 

 c)  activitati  de  educatie,  complementare  procesului  de 
învatamânt:  mentorat  (scoala  dupa  scoala,  învatare  pe  tot  parcursul 
vietii;

d)  activităţi  organizatorice  şi  administrative,  stabilite  în  sarcina 
personalului didactic conform prezentului ROI şi fişei postului (serviciul 
pe şcoală, consilierea părinţilor etc).

Personalul  didactic  are  obligaţia  de  a  îndeplini  atât  norma 
didactică  de  predare,  învăţare,  evaluare,  cât  şi  activităţile  ce  ţin  de 
domeniul organizatoric şi administrative, nerespectarea acestei obligaţii 
constituind abatere disciplinară.

Libertatea iniţiativei profesionale a personalului didactic se referă, 
în principal, la:

a) conceperea activităţii profesionale şi realizarea obiectivelor 
instructiv-educative ale disciplinelor de învăţământ, prin 
metodologii care respecta principiile psihopedagogice;

b) utilizarea bazei materiale si a resurselor invatamantului in scopul 
realizarii obligatiilor profesionale;

c)  punerea  in  practica  a  ideilor  novatoare  pentru  modernizarea 
procesului de invatamant;
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d) organizarea, cu elevii, a unor activitati extrascolare cu scop 
educativ sau de cercetare stiintifica;

e) colaborarea cu parintii, prin lectorate si alte actiuni colective cu 
caracter pedagogic;

f) infiintarea in unitatea de invatamant a unor laboratoare, ateliere, 
cabinete, cluburi, cercuri, cenacluri,  formatii  artistice si sportive, 
publicatii, conform legii;

g) evaluarea performantelor la invatatura ale elevilor in baza unui 
sistem validat si potrivit constiintei proprii;

h)  participarea  la  viata  scolara,  in  toate  compartimentele  care 
vizeaza organizarea si  desfasurarea procesului  de  invatamant, 
deontologiei  profesionale  si,  dupa  caz,  contractului  colectiv  de 
munca.

Personalul didactic este incurajat sa participe la viata sociala si 
publica, in beneficiul propriu, in interesul invatamantului si al societatii 
romanesti.

Personalul  didactic  are  dreptul  sa  faca  parte  din  asociatii  si 
organizatii sindicale, profesionale si culturale, nationale si internationale, 
precum si  din  organizatii  politice  legal  constituite,  in  conformitate  cu 
prevederile legii.

Personalul  didactic  poate  exprima  liber  opinii  profesionale  in 
spatiul scolar si poate intreprinde actiuni in nume propriu in afara acestui 
spatiu,  daca  acestea  nu  afecteaza  prestigiul  invatamantului  si 
demnitatea profesiei de educator.

Cadrele  didactice  au  obligatia  morala  sa-si  acorde  respect 
reciproc si sprijin in indeplinirea obligatiilor profesionale.

Cadrele  didactice  au  obligatia  de  a  motiva  absentele  elevilor 
intarziati in cazul in care acestea au fost cauzate de motive intemeiate.

Cadrele didactice nu au dreptul de a da afara din clasa elevul 
pentru acte de indisciplina, nepregatirea lectiei, etc.

2. SERVICIUL SECRETARIAT

1. Este subordonat directorului unităţii de învăţământ.

2. Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul unităţii de 
învăţământ  şi alte persoane interesate, potrivit  unui program de lucru 
afişat. Programul secretariatului se aprobă de director.

3.  Secretariatul  asigură  permanenţă  pe  întreaga  perioadă  de 
desfăşurare a orelor.
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4. Secretarul aduce condica în cancelarie.

5. Secretarul completează fişele matricole, cataloagele de corigenţă şi 
se ocupă de arhivarea tuturor documentelor şcolare.

6.  În  perioada  vacanţelor  şcolare,  cataloagele  se  păstrează  la 
secretariat.

7. Procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se face în conformitate cu 
reglementările stabilite prin ordinul MECTS.

8. Procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii se 
face  în  conformitate  cu  prevederile  „Regulamentului  privind  regimul 
juridic  al  actelor  de  studii  şi  al  documentelor  de  evidenţă  şcolară  în 
învăţământul preuniversitar”, aprobat prin ordinul MECTS.

9. Evidenţa, selecţionarea, păstrarea şi depunerea documentelor şcolare 
la  Arhivele  Naţionale,  după expirarea termenelor  de păstrare stabilite 
prin Indicatorul termenelor de păstrare, aprobat prin ordinul MECTS, se 
face în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr.16 din 2 
aprilie 1996.

3. SERVICIUL CONTABILITATE

Este subordonat directorului unităţii de învăţământ.

Serviciul de contabilitate al unităţii de învăţământ şi al centrului de 

execuţie  bugetară,  unde este cazul,  subordonat  directorului-ordonator 

terţiar de credite,  asigură şi răspunde de organizarea şi  desfăşurarea 

activităţii financiar-contabile a unităţii de învăţământ, în conformitate cu 

dispoziţiile legale în vigoare.

Contabilitatea  îndeplineşte  orice  sarcini  financiar-contabile 

încredinţate de director sau stipulate expres în acte normative.

4. BIBLIOTECA
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Bibliotecarul este subordonat directorului unitatii de 

invatamant.

Bibliotecarul  organizează  activitatea  bibliotecii,  asigură 

funcţionarea  acesteia  şi  este  interesat  de  completarea  raţională  a 

fondului de publicaţii.

Activităţile de bază ale bibliotecarului sunt:

a)  îndrumă  lectura  şi  studiul  elevilor  şi  ajută  la  elaborarea 

lucrărilor,  punând  la  dispoziţia  acestora  instrumente  de  informare, 

respectiv fişiere, cataloage, liste bibliografice etc., care să le înlesnească 

o orientare rapidă în colecţiile bibliotecii;

b)  sprijină informarea şi  documentarea rapidă a personalului 

didactic;

c) participă la toate cursurile specifice de formare continuă.

Bibliotecarul  organizează  sau  participă  la  organizarea  de 

acţiuni specifice: lansare de carte, întâlniri literare, simpozioane, vitrine 

şi expoziţii de cărţi, standuri de noutăţi sau de colecţii de cărţi, prezentări 

de manuale opţionale etc.

REGULAMENT INTERN – ANEXA 9
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Au următoarele îndatoriri:

(1) să cunoască şi să respecte legile statului, prezentul regulament 
de ordine interioara, regulile de circulatie si cele de aparare a sanatatii, 
normele  de  tehnica  securitatii  muncii,  de  prevenire  si  de  stingere  a 
incendiilor, normele de protective civila, normele de protectie a mediului;

(2) să frecventeze cursurile cu regularitate, respectand orarul scolii;

(3) să fie punctuali la orele de curs si sa se pregateasca la fiecare 
disciplina de studiu;

(4) să poarte uniforma şcolară ca însemn al unei instituţii de tradiţie 
şi prestigiu; nerespectarea obligaţiei de a purta uniforma şcolară (ţinuta 
şcolară)  la  activităţile  instructive  şi  educative,  atrage  sancţionarea 
elevului în conformitate cu Art. 118, aliniat 2 din ROFUIP;

(5) să utilizeze cu grijă şi să restituie în stare bună, la sfârşitul anului 
şcolar, manualele primite gratuit;

 
(6)  să  respecte  proprietatea  scolii  ca  si  pe  cea  personala.  Orice 

stricaciune sau distrugere a acestora va fi sanctionata prin raspundere 
materiala individuala sau colectiva;

(7) să poarte asupra lor carnetul de elev, pentru a se legitima in caz 
de  nevoie,  sa-l  prezinte  profesorilor  pentru  consemnarea  notelor, 
precum si parintilor pentru informare in legatura cu situatia scolara;

(8) să respecte graficul privind repartitia salilor de clasa iar elevul de 
serviciu sa anunte profesorul de serviciu pe scoala sau dirigintele de 
orice modificare;

(9) să pastreze curatenia in toate spatiile scolare;

(10)  să -si  indeplineasca indatoririle  specifice atunci  cand asigura 
serviciul pe scoala sau pe clasa;

(11) să foloseasca numai spatiile scolare destinate elevilor;

(12) să nu posede, sa nu consume sau sa nu distribuie in incinta 
scolii materiale cu caracter de propaganda politica sau obscene, tigari, 
bauturi alcoolice, droguri;

(13) să nu aduca in scoala arme sau substante periculoase, munitie, 
petarde, pocnitori, etc, care prin actiunea lor pot afecta integritatea fizica 
si psihica a colectivului de elevi si a personalului unitatii de invatamant;
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(14)  să  nu  lanseze  anunturi  false  cu  privire  la  amplasarea  unor 
materiale explozibile in perimetrul scolii;

(15) să nu aduca jigniri sau sa manifeste agresivitate in limbaj si in 
comportament fata de profesori, colegi si fata de personalul unitatii de 
invatamant;

(16) să nu foloseasca in timpul orelor telefoane mobile, CD playere, 
walkman-uri, pagere, aparate de radio, etc.;

(17) să nu invite in scoala, fara acordul conducerii sau a dirigintilor, 
persoane straine;

(18) să nu paraseasca incinta scolii pe durata orelor de curs;

(19) să nu se expuna posibilelor pericole prin escaladarea ferestrelor, 
gardului scolii, balustradelor din incinta scolii, etc.;

(20) să nu comita fapte antisociale si reprobabile;

(21) să nu distruga documente scolare precum cataloage, carnete de 
elev, foi matricole etc.;

(22) să nu deranjeze orele de curs.

Elevii au dreptul:

(1)  să  fie  evidentiati  si  sa  primeasca  premii  si  recompense  pentru 
rezultatele  deosebite  la  activitatile  scolare  si  extrascolare,  precum si 
pentru atitudine civica exemplara;

(2) să opteze, conform legii, pentru tipul si forma de invatamant pe care 
o  vor  urma  si  sa  aleaga  parcursul  scolar  corespunzator  intereselor, 
pregatirii  si  competentelor  lor.  (Pentru  elevii  minori  acest  drept  se 
exercita de catre parinti/tutori legali ai copiilor);

(3) să participe la activitatile extrascolare organizate de şcoală, precum 
si  la  cele  care  se  desfasoara  in  palatele  si  cluburile  elevilor,  bazele 
sportive,  de  agrement,  taberele  si  unitatile  conexe  inspectoratelor 
scolare, in cluburile si  asociatiile sportive, cu respectarea prevederilor 
regulamentelor de functionare ale acestora.

(4)  să beneficieze de un climat  de munca bazat  pe respect  reciproc 
(profesor-elev)
(5) să redacteze si sa difuzeze reviste/publicatii scolare proprii. In cazul 
in care aceste reviste/publicatii contin elemente care afecteaza siguranta 
nationala,  ordinea  publica,  sanatatea  si  moralitatea  sau  drepturile  si 
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libertatile cetatenesti,  prevederile prezentului  regulament,  directorul  va 
suspenda editarea si difuzarea acestora.

(6) să -si aleaga liderul de clasa;

(7) să -si desemneze reprezentantul in Consiliul elevilor;

(8)  să  fie  invoiti  de  profesori  in  timpul  orelor  de  curs,  pentru  motive 
intemeiate, cu bilet de voie semnat de diriginte si director si consemnat 
in registrul de evidenta de la secretariat.

(9) să absenteze de la ore maximum 3 zile/semestru prin cerere scrisa 
adresata de catre parinti dirigintelui si contrasemnata de director;

(10)  să  fie  invoiti  de  la  cursuri  pentru  pregatirea  la  Olimpiade  (faza 
judeteana  –  o  saptamana,  faza  nationala  –  2  saptamani,  concursuri 
interjudetene omologate de M.E.C.T.S.- un numar de zile solicitate de 
profesor si aprobate de director);

(11)  să  participe  la  reuniuni  in  afara  orarului  scolii,  organizate  de 
profesorii diriginti, cu acordul directiunii;

(12) să participe la excursii de studii si agrement organizate de profesorii 
scolii, cu acordul directiunii;

(13) să participe la concursuri scolare, sportive, si alte competitii care 
promoveaza imaginea scolii.

14) să primeasca bursa conform legislatiei in vigoare;

(15) să inainteze sugestii privind imbunatatirea activitatii in scoala;

(16)  să  aiba  initiative  care  sa  stimuleze  competitia,  atitudinea  civica 
exemplara, spiritul de echipa;

(17) să utilizeze gratuit baza materiala pe care o detine scoala.

(18) să contracareze prin atitudini constructive abaterile disciplinare ale 
colegilor;

(19) să se transfere in conditiile prevazute la capitolul "Transferari" din 
prevederile prezentului regulament.

Evaluarea  rezultatelor  la  invatatura  se  realizeaza  in  mod  ritmic, 
conform prevederilor Ministerului Educatiei si Cercetarii.

Fiecare semestru cuprinde si perioade de consolidare si de evaluare a 
competentelor dobandite de elevi. In aceste perioade se urmareste:

a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare-invatare;
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b) fixarea si sistematizarea cunostintelor;
c) stimularea elevilor cu ritm lent de invatare sau cu alte dificultati in 

dobandirea cunostintelor;
d) stimularea pregatirii elevilor capabili de performanta
Instrumentele  de  evaluare  se  stabilesc  in  functie  de  varsta  si 

particularitatile  psiho-intelectuale  ale  elevilor  si  de  specificul  fiecarei 
discipline. Acestea pot fi:

a) lucrari scrise;
b) activitati practice;
c) referate si proiecte;
d)  alte  instrumente  stabilite  de  catedrele/comisiile  metodice  si 

aprobate  de  director  sau  elaborate  de  Ministerul  Educatiei  Cercetarii 
Tineretului  şi  Sportului  si  de  Inspectoratul  Scolar  al  Muncicipiului 
Bucureşti.

Evaluarile se concretizeaza, prin note de la 10 la 1.
(1)  Notele  acordate  se  comunica  elevilor,  se  trec  in  catalog  si  in 

carnetul de elev de catre profesorul care le acorda.
(2)  Numarul  de note acordate fiecarui  elev,  la fiecare disciplina de 

studiu, exclusiv nota de la teza, trebuie sa fie cel putin egal cu numarul 
de  ore  saptamanal  prevazut  in  planul  de  invatamant,  cu  exceptia 
disciplinelor cu o ora pe saptamana la care numarul minim de note este 
de doua.

(3) Elevii in situatie de corigenta vor avea cu cel putin o nota in plus 
fata de numarul de note prevazut la alin.(b) al prezentului articol, ultima 
nota fiind acordat, de regula, in ultimele doua saptamani ale semestrului.

(4)  Disciplinele  la  care  se  sustin  teze  se  stabilesc  de  Ministerul 
Educatiei Cercetarii Tineretului şi Sportului.

(5)  Tezele  se  sustin  incepand  cu  a  doua  jumatate  a  semestrului 
conform planificarii, care se respecta intocmai.

(6) Notele la teze, cu o pondere de 25% din media semestriala, se 
analizeaza cu elevii intr-o ora special destinata si se trec in catalog cu 
cel putin doua saptamani inaintea inchiderii semestrului.

(7) Tezele se pastreaza in scoala pana la sfarsitul anului scolar si pot 
fi  consultate  de  parintii  elevilor  in  prezenta  profesorului  care  preda 
disciplina de studiu respective

(8)  In  zilele  cu  lucrari  scrise  semestriale  (teze)  nu  se  dau  elevilor 
extemporale, sau alte probe de evaluare scrise.

(9)  Nota  1  se acorda numai  in  caz de frauda (copiat,  sustragerea 
lucrarii, soptit, etc.)

(10)  Comportamentul  elevilor  nu  va  afecta  notarea la  discipline,  ci 
numai nota la Purtare.

47



SCOALA  GIMNAZIALĂ „PETRE ISPIRESCU”, STR. VASILE GHERGHEL NR. 2
SECTORUL 1 – BUCUREŞTI, TEL. 0212 24 11 63 / FAX: 0212 24 48 34 E-mail scoala171pi@yahoo.com

Seful de promotie la gimnaziu va fi declarat elevul care are cea mai 
mare  medie  calculata  aritmetic  pe  perioada  celor  4  ani  de  studii 
gimnaziale. 

Sancţiuni:

Elevii  care  încalcă  prevederile  prezentului  Regulament  intern  vor  fi 
sancţionaţi. În funcţie de gravitatea faptelor, sancţiunile sunt:

a) observaţia individuală;
b) mustrarea în faţa Consiliului clasei şi/sau a Consiliului profesoral;
c) mustrarea scrisă;
d) retragerea, temporară sau definitivă, a dreptului de a participa la 

activităţile  din  cercurile  şi  cluburile  sportive  organizate  în  afara 
şcolii;

e) retragerea temporară a bursei;
f) eliminarea din şcoală, pe o perioadă de 3-5 zile;
g) mutarea disciplinară la o clasă paralelă;
h) pierderea definitivă a bursei;
i) mutarea disciplinară la altă şcoală. 

a) observaţia individuală;
  (1) Observaţia individuală constă în dojenirea elevului. 
  (2) Sancţiunea se aplică de diriginte/învăţător sau director şi se va 

consemna în caietul profesorului diriginte.
  (3) Sancţiunea nu atrage şi alte măsuri disciplinare.
          b) mustrarea în faţa Consiliului clasei şi/sau a Consiliului 

profesoral
  (1)  Mustrarea în  faţa  Consiliului  clasei  şi/sau în  faţa  Consiliului 

profesoral constă în dojenirea elevului şi sfătuirea acestuia să se poarte 
în aşa fel încât să dea dovadă de îndreptare, atrăgându-i-se totodată 
atenţia  că,  dacă  nu  îşi  schimbă  comportamentul,  i  se  va  aplica  o 
sancţiune mai severă.  

 (2) Sancţiunea se aplică de către diriginte/ învăţător/director şi se va 
consemna în caietul profesorului diriginte.

c) mustrarea scrisă;
(1)  Mustrarea  scrisă  constă  în  dojenirea  elevului,  în  scris,  la 

propunerea  consiliului  clasei/profesoral  sau  a  directorului,  de  către 
diriginte/învăţător  şi  înmânarea  documentului  părinţilor/tutorilor  legali, 
personal, sub semnătură.

(2)  Sancţiunea se  înregistrează în  catalogul  clasei,  precizându-se 
numărul documentului.
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(3)  Sancţiunea  se  consemnează  în  raportul  Consiliului  clasei 
prezentat  Consiliului  profesoral  la  sfârşitul  semestrului  sau  al  anului 
şcolar. 

(4) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare cu un punct. 
d) eliminarea din şcoală, pe o perioadă de 3-5 zile
(1)  Eliminarea  de  la  cursuri  pe  o  perioadă  de  3-5  zile  constă  în 

înlocuirea  activităţii  obişnuite  a  elevului,  pentru   perioada  aplicării 
sancţiunii,  cu un alt  tip de activitate, desfăşurată, de regulă, în cadrul 
unităţii  de  învăţământ  şi   stabilită  de   către  director,  la  propunerea 
consiliului clasei. 

(2) Dacă elevul refuză să participe la aceste activităţi,  absenţele sunt 
considerate nemotivate şi se consemnează în catalogul clasei. 
    (3) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei, precizându-se 

numărul  şi  data documentului,  în raportul  consiliului  clasei  la sfârşitul 
semestrului sau al anului şcolar.
    (4) Această sancţiune nu se aplică elevilor din clasele I- IV. 
    (5) Sancţiunea  este însoţită de scăderea notei la purtare cu patru 

puncte.
        e) retragerea temporară a bursei;

Abaterea Sancţiunea
- să zgârie pereţii 0,25 p
- să trântească sau să spargă geamurile şi uşile 0,75 p
- să se bată pe culoare 0,75 p
- să se îmbrâncească 0,25 p
- să se urce pe ferestre şi pe mobilierul din clase 0,50 p
- să aducă minge la şcoală şi să se joace cu ea pe culoare sau în 

clase

1 p

- să arunce cu pietre, cu praştia sau cu hârtii şi obiecte tari, care ar 

putea produce accidente

1 p

- să-şi adreseze unii altora cuvinte jignitoare 0,25 p
- să aibă manifestări huliganice 0,50 p
- să umble la instalaţiile electrice 1 p
- să deterioreze instalaţiile sanitare 1,50 p
- să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ 0,25 p
- să fumeze şi să consume băuturi alcoolice sau droguri 4 p
- să vină cu gumă de mestecat sau cu seminţe în şcoală 0,25 p
- să aducă materiale cu caracter obscen sau pornografic 2 p
- să aducă la şcoală materiale care, prin conţinutul lor, atentează la 

independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării

2 p
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- accesul în cancelarie 2 p
- să alerge pe holuri 1 p
- să aducă şi să aprindă în şcoală petarde sau pocnitori 3 p

- să alarmeze fără motiv persoane abilitate pentru a interveni în caz 

de pericol

4 p 
eliminare 
3-5 zile 

- folosirea telefoanelor mobile în incinta şcolii 2 p
- nerespectarea repetată a ţinutei şcolare 1 p

Sancţiunile

(1) Sancţiunile (începând cu mustrarea scrisă) se vor comunica în 
scris părinţilor în termen de 5 zile de la luarea deciziei de sancţiune şi se 
consemnează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.

(2)  Contestaţiile  împotriva  sancţiunilor  se  vor  adresa  în  scris 
Consiliului de Administraţie al şcolii, în termen de 5 zile de la aplicarea 
sancţiunii.

(3)  Contestaţia  se  soluţionează  în  termen  de  30  de  zile  de  la 
depunerea acesteia la secretariatul unităţii de învăţământ.

(4)  Hotărârea Consiliului de Administraţie este definitivă.

Elevii vinovaţi de vandalizarea bunurilor unităţii de învăţământ vor 
fi  raportaţi  de către profesorii  diriginţi  la direcţiunea şcolii.  Aceasta va 
înainta o adresă către A.U.I.P.U.S.P., în vederea declanşării procedurilor 
legale  de  angajare  a  răspunderii  civile,  delictuale  a  părinţilor/tutorilor 
legali ai elevilor vinovaţi pentru prejudiciile cauzate prin fapta copiilor lor 
şi  de  reparare  a  prejudiciului,  inclusiv  prin  recuperarea  pe  cale 
judecătorească a acestora (Memorandum al Consiliului Local – sectorul 
1/ 05.09.2012).

În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială 
devine colectivă (a clasei).

Pentru  distrugerea  sau  deteriorarea  manualelor  şcolare  primite 
gratuit,  elevii  înlocuiesc  manualul  deteriorat  cu  un  exemplar  nou, 
corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat.

Scăderea notei la purtare, pe semestru, pentru absente 
nemotivate se va face după cum urmează:

1. de la 1 la 10 absenţe nemotivate – nu se scade nota la Purtare
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2. peste 10 absenţe nemotivate sau 10% absenţe nemotivate din 
numărul de ore pe semestru la o disciplină – 1 punct scăzut la 
Purtare

3. la  mai  mult  de  40  de  absenţe  nemotivate  cumulate  –  mutare 
disciplinară la o altă unitate de învăţământ.
Profesorul diriginte va trimite prin secretariatul scolii o înştiinţare, 

după primele 10 de absenţe nemotivate,  părintelui/tutorelui legal. 
Sanctiunea se consemneaza in registrul de evidenta al elevilor si 

in  catalogul  clasei  si  se  mentioneaza  in  raportul  consiliului  clasei  la 
sfarsit de semestru sau an scolar.

Aplicarea  sanctiunii  se  aproba  de  consiliul  profesoral,  la 
propunerea consiliului clasei sau a directorului.

Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale ale 
consiliului  profesoral,  in  catalogul  clasei,  in  registrul  de  evidenta  al 
elevilor si in registrul matricol.

Sanctiunea  se  comunica  parintelui/tutorelui  legal,  in  scris,  sub 
semnatura, de catre dirigintele clasei.

Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare sub 6,00. 
(conf. Art. 118  R.O.F.U.I.P.)

Contestatiile  impotriva  sanctiunilor  prevazute  se  adreseaza,  in 
scris, Consiliului de Administratie al unitatii de invatamant , in termen de 
5 zile de la aplicarea sanctiunii.

Contestatia  se  solutioneaza  in  termen  de  30  de  zile  de  la 
depunerea acesteia la secretariatul unitatii de invatamant.

Hotararea Consiliului de Administraţie este definitivă.
Calitatea de elev încetează în următoarele situaţii:

a) la absolvirea studiilor invatamantului gimnazial ;
c) in cazul abandonului scolar;
d) la cererea scrisa a elevului/parintelui/tutorelui legal, caz in 

care elevii  se considera retrasi.

REGULAMENT INTERN – ANEXA 10

PĂRINŢII

Colaborarea  parintilor  cu  unitatea  de  invatamant,  armonizarea 
optiunilor acestora cu oferta educationala, realizarea scopurilor finale pe 
care si le propun atat parintii cat si unitatea de invatamant, sunt obiective 
majore.

Parintii/tutorii legali au obligatia ca, cel putin o data pe luna, sa ia 
legatura cu dirigintele pentru a cunoaste evolutia copilului lor.
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Comitetul de parinti al clasei se alege in fiecare an in adunarea 
generala  a  parintilor  elevilor  clasei,  convocata  de  diriginte,  care 
prezideaza sedinta.

Convocarea  adunarii  generale  pentru  alegerea  comitetului  de 
parinti al clasei are loc in primele 30 zile de la inceperea cursurilor anului 
scolar.

Comitetul de parinti al clasei se compune din minim trei membri. 
Acestia au urmatoarele functii: presedinte, membru, casier.

Dirigintele sau presedintele comitetului de parinti al clasei poate 
convoca adunarea generala a parintilor, ori de cate ori este necesar.

Comitetul  de  parinti  al  clasei  reprezinta  interesele  parintilor 
elevilor clasei in adunarea generala a parintilor pe scoala, in consiliul 
reprezentativ al parintilor, in consiliul profesoral si in consiliul clasei.

Comitetul de parinti are urmatoarele atributii:
a)  sprijina  conducerea  scolii  si  dirigintele  in  intretinerea, 

dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei;
b)  sprijina  dirigintele  in  activitatea  de  consiliere  si  orientare 

socioprofesionala sau de integrare sociala a absolventilor;
d)  sprijina  învăţătorul  sau  dirigintele  in  organizarea  si 

desfasurarea unor activitati extrascolare;
e) are initiative si se implica in imbunatatirea conditiilor de studiu 

ale elevilor clasei;
f)  atrage  persoane  fizice  sau  juridice  care,  prin  contributii 

financiare sau materiale,  sustin programe de modernizare a activitatii 
educative si a bazei materiale din clasa si din scoala.

Comitetul de parinti tine legatura cu scoala prin dirigintele clasei.
Învăţătorului şi dirigintelui le este interzis sa opereze cu orice fel 

de fonduri de la părinţii claselor pe care le conduc.
           

REGULAMENT INTERN – ANEXA 11

SERVICIUL PE ŞCOALĂ

1.  Profesorul  de  serviciu  coordonează  sub  aspect  administrativ  şi 
organizatoric desfăşurarea procesului instructiv – educativ în condiţii de 
securitate, ordine şi disciplină în perioada pentru care a fost desemnat şi 
când este de preferat să nu aibă ore.
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2.  Profesorul  de  serviciu  colaborează  cu  personalul  didactic  şi 
administrativ,  identificând  natura  aspectelor  de  indisciplină  a  elevilor, 
elevii indisciplinaţi şi ia imediat măsurile care se impun.

ATRIBUŢII (P.O.1.01)
Profesorii de serviciu pe şcoală:
• La ora 7:45 vor fi prezenţi în şcoală pentru a face verificarea elevilor 

la intrarea în şcoală;
• Profesorii  de serviciu vor purta ecusonul inscripţionat  “PROFESOR 

DE SERVICIU” şi vor funcţiona pe nivele, astfel:
- Demisol
- Parter
- Etajul I
- Etajul II

• Profesorii de serviciu pe parter şi etajul I vor fi prezenţi la intrarea 2 
pentru elevii claselor I-IV. Profesorii de serviciu pe demisol şi etajul 
al II-lea vor prelua elevii claselor V-VIII la intrarea 4. 

• Elevii fără ţinuta şcolară sau carnet de elev şi cei care întârzie după 
ora 8 vor rămâne în curtea şcolii/sau vor fi repartizaţi într-o sală de 
clasă liberă, sub supravegherea profesorului de serviciu, până vor fi 
consemnaţi în Registrul de prezenţă al şcolii, apoi vor fi lăsaţi să intre 
la cursuri, absenţa la prima oră rămânând nemotivată.

• Pe  parcursul  pauzelor,  profesorii  de  serviciu  vor  supraveghea 
palierele  care  le  sunt  repartizate,  ieşirea  şi  intrarea  elevilor  din/în 
clase, precum şi comportamentul acestora  fiind prezenţi  în mijlocul 
elevilor (nu se va sta în cancelarie).

• Consemnează absenţele inopinate ale cadrelor  didactice şi  anunţă 
direcţiunea  pentru  a  găsi  soluţii  imediate  care  să  asigure 
desfăşurarea  fără  sincope  şi  perturbări  a  procesului  instructiv-
educativ.

• Iau act în mod nemijlocit sau prin intermediul elevilor de serviciu pe 
clase, de problemele conflictuale care apar între elevi, de abaterile de 
la R.O.I. şi încearcă rezolvarea lor operativă. 

• Controlează  respectarea  interdicţiei  privind  fumatul,  consumul 
băuturilor alcoolice sau a drogurilor în şcoală şi în spaţiul  din jurul 
şcolii. 

• Consemnează toate constatările importante în registrul  de procese 
verbale şi propun măsuri de înlăturare a unor disfuncţionalităţi şi de 
îmbunătăţire a activităţii şcolare.

• Instruiesc elevii de serviciu cu privire la atribuţiile ce le revin pe timpul 
serviciului şi verifică dacă s-au realizat aceste atribuţii.
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• Verifică, ajutat de elevii de serviciu pe şcoală, starea de curăţenie a 
claselor şi remediază imediat, prin personalul de serviciu responsabil, 
deficienţele semnalate.

• Au în vedere că şi cancelaria să fie îngrijită. Nu vor tolera dezordinea 
în cancelarie.

• Aduc  la  cunoştinţa  Directiunii,  Poliţiei,  Salvării  (după  caz) 
evenimentele  deosebite  care  afectează  securitatea  instituţiei  şi  a 
elevilor.

Profesorii diriginţi ai claselor care sunt de serviciu pe şcoală:
• Anunţă  şi  instruiesc  elevii  care  urmează  să  execute  serviciul  pe 

şcoală a doua zi.
• Se asigură că toţi elevii clasei ştiu cum se face accesul în şcoală, că 

au ţinuta şcolară şi carnet de elev vizat. 
• Comunică elevilor  care sunt  profesorii  de serviciu  pe şcoală şi  pe 

paliere pentru ziua când sunt de serviciu.
Elevii de serviciu pe şcoală:
• Se prezintă la şcoală la ora 7:45 şi urmează instrucţiunile profesorilor 

de serviciu.
• Vor purta la vedere ecusonul inscripţionat ELEV DE SERVICIU;
Elevii:

• Vor intra în şcoală între orele 7:45 şi 8:00.
• Vor prezenta la intrare profesorului sau elevului de serviciu ţinuta 

şcolară şi carnetul de elev.
• Pe parcursul zilei, elevii nu vor ieşi din incinta şcolii.
• Este interzisă intrarea elevilor în Cancelaria profesorilor.

Neîndeplinirea,  de  către  profesori,  a  obligaţiilor  ce  le  revin  în  cadrul 
serviciului  pe şcoală va fi  consemnată de către Director,  în Registrul 
Serviciului pe Şcoală. Abaterile săvârşite de profesori şi consemnate în 
Registrul  Serviciului  pe Şcoală vor  fi  supuse analizei  CA, care,  după 
efectuarea ,  unei  cercetări  disciplinare prealabile va aplica una dintre 
sancţiunile  prevăzute  la  art.  9.   Cercetarea  disciplionară  nu  va  fi 
necesară în situaţia în care fapta va fi sancţionată cu observaţie scrisă 
sau avertisment.
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REGULAMENT INTERN – ANEXA 12

ABSENŢELE

Art. 1. Cadrele didactice vor consemna absențele în catalog la fiecare 
oră de curs, în mod obligatoriu.
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a)  profesorii  de  educaţie  fizică  vor  consemna zilnic,  la  sfârşitul 
orelor de curs, absenţele elevilor în catalogul clasei;

b)  profesorii  de  limbi  moderne  vor  consemna zilnic,  la  sfârşitul 
orelor de curs, absenţele elevilor în catalogul clasei;
          c) profesorii diriginţi au datoria de a centraliza şi a consemna în 
Registrul de absenţe situaţia clasei zilnic.

Art.2. Profesorii diriginți vor aduce la cunoștința elevilor și a părinților în 
cadrul  orelor  de  consiliere  şi  la  şedințele  cu  părinții,  prevederile 
ROFUIP, în special Sectiunea a 2-a, Cap. VIII,  (Exercitarea calității de 
elev) și a prezentelor prevederi.
Art.3.  Profesorii  diriginti  vor  motiva  absentele  elevilor  doar   pe  baza 
documentelor  precizate de art.  94,  alin.  2,  lit.  a,b,c din ROFUIP  și  în 
conformitate cu acest articol.
Art.4. Profesorii diriginți şi profesorii pentru ciclul primar au obligația de a 
monitoriza, săptămânal, frecvența elevilor.
a) situația  săptămânală  a  absențelor  pe  clasă  se  va  prezenta  la 

persoana nominalizată în Planul operaţional.
b) Cazurile  grave  de  absenteism,  funcţie  de  ciclul  de  învăţământ, 

conform relementărilor legale, se vor prezenta la Secretariatul şcolii, 
pentru a se lua măsurile de sancţionare.

Art.5.  Profesorii  diriginti  vor  analiza  cauzele  absențelor  împreună  cu 
elevul și părinții acestuia/reprezentanții legali, în cel mai scurt timp.
Art.6.  Toti  profesorii  şcolii  au  obligația  de  a  desfasura  lectii  bine 
proiectate,  interesante,  atragatoare  pentru  elevi,  pentru  a-i  atrage pe 
acestia la scoala.
Art.7.  Cu ducerea la indeplinire a prevederilor  prezentei  proceduri  se 
insarcineaza toti profesorii claselor I-VIII din şcoală, profesorii diriginti, 
directorul.

PLAN OPERAŢIONAL

Activitatea Termen Raspunde Verifica
Prevederi art.1 Permanent Caderele 

didactice
Comisia  de 
notare 
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DIRIGINŢII ritmică  şi 
frecvenţă

Prevederi art.2 Permanent Dirigintii Directorul
Prevederi art.3 Permanent Dirigintii Directorul
Prevederi art.4 Permanent Dirigintii Directorul
Prevederi art.5 Permanent Diriginţii Directorul
Prevederi art.6 Orele  de 

consiliere  si 
sedintele  cu 
parintii

Dirigintii Directorul

Prevederi art.7 Permanent Toate  cadrele 
didactice, 
Comisia  pentru 
Eva-luarea  si 
asigurarea 
calitatii

Directorul
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