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Titlul I 
Dispoziţii generale 

CAPITOLUL I  
Cadrul de reglementare. 

 
Art. 1. (1). Regulamentul de Organizare și Funcționare (R.O.F) al Școlii Gimnaziale ”Gheorghe 
Popovici” Apateu conține normele de organizare şi funcţionare ale unității noastre, respectiv: 

prevederi referitoare la condițiile de acces în unitatea de învățământ pentru elevi, părinți, 
tutori sau susținători legali, cadre didactice și vizitatori, prevederi referitoare la instituirea zilei 

școlii, a unor însemne distinctive pentru elevi, ș. a. şi are rolul de a statua un climat de 
ordine, securitate, responsabilitate şi respect în spaţiul școlii.  

(2) Regulamentul Organizare și Funcționare a fost elaborat în conformitate cu prevederile: 
articolelor 257-262 din Codul Muncii-Legea Nr.53/2003, actualizată şi completată, Legii Nr.1/ 

2011- Legea Învăţământului, Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în 
muncă, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Instituțiilor din Învățământul 

Preuniversitar, aprobat prin OMEN nr. 5079/31.08.2016, a Legii nr. 87/2006 pentru aprobarea 
OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii; OMECT nr. 1409/29.06.2007 cu privire la 
reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar, hotărârea 

Consiliului Local Apateu privind rețeaua școlară pentru anul școlar 2016-2017, corelate cu 
condiţiile concrete de desfăşurare a activităţii în Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu. 

Art. 2. Documentul conţine și reglementările suplimentare care nu sunt cuprinse în 

„Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar“, ce 
poate fi consultat în întregime la bibliotecă. Școala funcţionează şi aplică în mod activ 

prevederile regulamentului de organizare și funcționare şi are dreptul să aplice sancţiuni în 
conformitate cu prevederile acestuia. 

Art. 3. Respectarea regulamentului de organizare și funcționare este obligatorie pentru 
director, personalul didactic de predare şi personalul didactic auxiliar si nedidactic, elevi și 

părinţi care vin în contact cu Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu. 

Art. 4. Activitatea de instruire şi educaţie din cadrul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” 
Apateu se desfăşoară potrivit principiilor Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, ale 
Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului şi potrivit actelor normative generale și speciale.  

Art. 5. (1) Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu este organizat şi funcţionează în baza 

legislaţiei generale şi speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale 
și Cercetării Șiințifice, a deciziilor Inspectoratului Şcolar Județean Arad şi a prezentului 

Regulament.  
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(2) Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare al Școlii Gimnaziale ”Gheorghe 

Popovici” Apateu se elaborează de către un colectiv de lucru, coordonat de un cadru didactic. 
Din colectivul de lucru, numit prin hotărârea consiliului de administraţie, fac parte şi 
reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale, ai părinţilor şi ai elevilor desemnaţi de către consiliul 

reprezentativ al părinţilor/asociaţia părinţilor, respectiv de consiliul şcolar al elevilor. 

(3) Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare al Școlii Gimnaziale ”Gheorghe 
Popovici” Apateu se supune, spre dezbatere, în consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţiei 

părinţilor, în consiliul şcolar al elevilor şi în consiliul profesoral, la care participă cu drept de 
vot şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic. 

(4) Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu, 
precum și modificările ulterioare ale acestuia, se aprobă, prin hotărâre, de către consiliul de 

administrație. 

(5) După aprobare, regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Gimnaziale ”Gheorghe 
Popovici” Apateu se înregistrează la compartimentul Secretariat. Pentru aducerea la cunoștința 

personalului Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu, a părinților și a elevilor, 
regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu se 
afișează la avizier și pe site-ul școlii. Educatori /învățătorii/profesorii pentru învățământul 

preșcolar/profesorii diriginți au obligația de a prezenta anual elevilor şi părinţilor regulamentul 
de organizare şi funcţionare, la începutul anului şcolar. Personalul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe 

Popovici” Apateu, părinții, tutorii sau susținătorii legali și elevii majori își vor asuma, prin 
semnătură, faptul că au fost informați referitor la prevederile regulamentului de organizare și 
funcționare al Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu.  

(6) Respectarea regulamentului de organizare și funcționare al Școlii Gimnaziale ”Gheorghe 

Popovici” Apateu este obligatorie. Nerespectarea regulamentului de organizare și funcționare 
al Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu constituie abatere și se sancționează conform 

prevederilor legale. 

(7) Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu 
poate fi revizuit anual, în termen de cel mult 45 de zile de la începutul fiecărui an școlar sau 
ori de câte ori este nevoie. Propunerile pentru revizuirea regulamentului de organizare și 

funcționare al Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu se depun în scris și se înregistrează 
la secretariatul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu, de către organismele care au 

avizat/aprobat regulamentul şi vor fi supuse procedurilor de avizare şi aprobare prevăzute în 
prezentul regulament. 
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Capitolul II 
Principii de organizare și finalitățile învățământului preuniversitar 

 

Art.6 (1) Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu se organizează şi funcţionează pe 
baza principiilor stabilite în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

(2) Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu îşi fundamentează deciziile pe dialog şi 
consultare, promovând participarea părinţilor la viaţa şcolii, respectând dreptul la opinie al 

elevului şi asigurând transparenţa deciziilor şi a rezultatelor, printr-o comunicare periodică, 
adecvată a acestora, în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

(3) Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu se organizează şi funcţionează independent 
de orice ingerinţe politice sau religioase, în incinta școlii fiind interzise crearea şi funcţionarea 

oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de natură politică şi 
prozelitism religios, precum şi orice formă de activitate care încalcă normele de conduită 

morală şi convieţuire socială, care pun în pericol sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a 
copiilor/elevilor şi a personalului din unitate. 
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TITLUL II 
Organizarea Școlii Gimnaziale ”Gheorghe 
Popovici” Apateu 

CAPITOLUL I 
Reţeaua şcolară 

 

Art.7 (1) Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu este unitate de învățământ cu 
personalitate juridică, acreditată, care face din reţeaua şcolară naţională, constituită în 
conformitate cu prevederile legale dobândind și are următoarele elemente definitorii: 

  a) act de înfiinţare - ordin de ministru/hotărâre a autorităţilor administraţiei publice locale 
sau judeţene (după caz)/hotărâre judecătorească/orice alt act emis în acest sens şi care 

respectă prevederile legislaţiei în vigoare; 
  b) dispune de patrimoniu, în proprietate publică / privată sau prin 

administrare/comodat/închiriere (sediu, dotări corespunzătoare, adresă); 
  c) cod de identitate fiscală (CIF) 29021710; 
  d) cont în Trezoreria Statului …………….. ; 

  e) ştampilă cu stema României şi cu denumirea actualizată a Ministerului Educaţiei 
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, denumit în continuare ministerul, şi cu denumirea exactă a 

unităţii de învăţământ corespunzătoare nivelului maxim de învăţământ şcolarizat. 
(2) Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu are conducere, personal şi buget proprii, 
întocmeşte situaţiile financiare, dispunând, în limitele şi condiţiile prevăzute de legislaţia în 

vigoare, de autonomie instituţională şi decizională. 
(3) Circumscripţia şcolară este formată din totalitatea străzilor aflate în apropierea unităţii de 

învăţământ şi arondate acesteia, în vederea şcolarizării preşcolarilor/elevilor din învăţământul 
preşcolar, primar şi gimnazial. 

(3) În cadrul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu funcţionează clase din învăţământul 
obligatoriu şcolarizează în învăţământul gimnazial, cu prioritate, în limita planului de 
şcolarizare aprobat, elevii care au domiciliul în circumscripţia şcolară a unităţii de învăţământ 

respective. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui, tutorelui sau 
susţinătorului legal. 

(4) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are dreptul de a solicita şcolarizarea copilului la o 
altă unitate de învăţământ cu clase de învăţământ gimnazial decât cea la care domiciliul său 

este arondat. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui, tutorelui 
sau susţinătorului legal şi se aprobă de către consiliul de administraţie al unităţii de 
învăţământ la care se solicită înscrierea, în limita planului de şcolarizare aprobat, după 

asigurarea şcolarizării elevilor din circumscripţia şcolară a unităţii de învăţământ respective.  
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(5) Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu, pe baza documentelor furnizate de 

autorităţile locale şi serviciul de evidenţă a populaţiei, au obligaţia de a face, anual, 
recensământul copiilor din circumscripţia şcolară, care au vârsta corespunzătoare pentru 
înscrierea în învăţământul preşcolar. 

CAPITOLUL II 
Organizarea programului şcolar 

 
Art. 6. (1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic 

următor. 
(2) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a 
sesiunilor de examene naţionale se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi 

cercetării ştiinţifice. Pentru anul şcolar 2016-2017 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 
169 de zile lucrătoare. 

(3) În situaţii obiective de urgenţă, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi naturale, 
cursurile şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinate la nivelul unităţii de învăţământ 

- la cererea directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii, cu aprobarea 
inspectorului şcolar general; 
(4) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei 

şcolare până la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar, stabilite de consiliul de 
administraţie al unităţii de învăţământ şi comunicate instituţiei care a aprobat suspendarea 

cursurilor. 
În perioada vacanţelor şcolare, pentru nivelul preşcolar se poate organiza, separat sau în 

colaborare, activităţi educative cu copiii, în baza hotărârii consiliului de administraţie al 
fiecăreia, care aprobă şi costurile de hrană, cu respectarea drepturilor prevăzute de legislaţia 
în vigoare şi de contractele colective de muncă aplicabile pentru tot personalul unităţii. În 

vederea participării la activităţile educative menţionate la alin. (1), părinţii şi Școala 
Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu încheie act adiţional la contractul educaţional 

prevăzut în anexa la prezentul regulament. 
Art. 7. (1) Activitatea Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu este organizată prin 

cursuri de zi, învăţământ preșcolar, primar și gimnazial. 
(2) Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu şcolarizează elevi (în limita planului de 
şcolarizare aprobat de I.S.J.A şi M.E.N.C.Ș.),  

CAPITOLUL III 
Formaţiunile de studiu 

 
Art. 8. Criteriile de constituire a claselor:  

1) În Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu, clasele sau anii de studiu sunt formate în 
conformitate cu prevederile prevăzute în Legea învăţământului: Legea 1/2011. 



                      Şcoala Gimnazială „Gheorghe Popovici”Apateu  
Adresa web: www.scoalaapateu.ro 

Adresa e-mail: scoalaapateu@yahoo.com 
Comuna: Apateu Nr: 425  Judeţul: Arad 

 

Pagină 10 din 59 
 

2) Grupele, anii de studiu, clasele sub şi peste efectivul legal, se constituie, la propunerea 

directorului, prin hotărâre a consiliului de administraţie, conform prevederilor legale  pot 
funcţiona doar cu aprobarea Inspectoratului Şcolar. 

3) Grupele de preșcolari vor funcționa după un regulament propriu care va reprezenta anexa 
2 la prezentul regulament. 

Art. 9. (1) În cadrul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu, cursurile se desfăşoară 

după următorul program: 

• luni–vineri între orele 8:00 – 14:00 pentru învățământul de zi; 

• luni–vineri între orele 8:00 – 13:00 pentru învățământul preșcolar, forma de zi; 

 (3)  Ora de curs este de 50 de minute cu o pauză de 10 minute după fiecare oră, şi pauza 
mare de 20 de minute între 10:50 şi 11:10 

 (4) În situaţii speciale, pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi 
modificată, la propunerea motivată a directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie 

al unităţii de învăţământ, cu informarea inspectoratului şcolar, 
 

Art. 10. Repartiţia sălilor de curs se modifică în fiecare an şi se ataşează la prezentul R.O.F. 
conform anexei nr. 3 la prezentul regulament.  

Art. 11. Orarul școlii se elaborează de către Comisia de orar şi se aprobă în Consiliul de 
administraţie, înainte de începerea cursurilor. Orarele claselor din ciclul gimnazial sunt 

verificate şi aprobate de directorul școlii până la data de 10 septembrie. 

Art. 12. Activităţile extraşcolare, şedinţele Consiliului profesoral, ale comisiilor metodice şi cu 
părinţii se desfăşoară, de regulă, după orele de curs. În zilele de încheiere a semestrelor sau 

cu ocazia unor festivităţi, Consiliul de administraţie poate aproba reducerea duratei orelor de 
curs (dar nu mai puţin de 30 de minute) şi a pauzelor, pentru a se asigura timpul necesar 
festivităţilor  

Art. 13. (1) Programul directorului: zilnic între 08:00-16:30 ; Vineri 08:00-14:00 

(2) Programul de audiențe va fi afișat la intrarea în Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” 

Apateu la începutul anului școlar, conform anexei nr. 4 la prezentul regulament. 

(3) Programul de desfăşurare a activităţilor compartimentelor va fi afișat la intrarea în Școala 
Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu la începutul anului școlar, conform anexa nr. 5 la 
prezentul regulament. 

(4) Programul de desfăşurare a activităţilor penru învățământul preșcolar va fi afișat în incita 

clădirilor în care se desfășoară actul de învățământ, fiind parte integrantă din Regulamentul 
de organizare și funcționare pentru grădinițe, conform anexei nr. 2 la prezentul 

regulament.  

http://www.scoalapetreghelmez.ro/anexa-2-rof-gradinita/
http://www.scoalapetreghelmez.ro/anexa-2-rof-gradinita/
http://www.scoalapetreghelmez.ro/anexa-4-program-audiente-director/
http://www.scoalapetreghelmez.ro/anexa-4-program-audiente-director/
http://www.scoalapetreghelmez.ro/anexa-4-program-audiente-director/
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Art. 14. După ora 14,00 se pot desfăşura ore de meditaţii si consultaţii cu elevii şi părinţii 

acestora, activităţi culturale şi sportive. 

Art. 15. În situaţii de urgenţă, când se impune părăsirea școlii, evacuarea elevilor se face sub 

supravegherea cadrelor didactice aflate la ora de curs în clasa respectivă, respectându-se 
planul de evacuare şi instrucţiunile conform anexei nr. 6 şi anexei nr. 7 la prezentul 

regulament. 

1. Serviciul pe școală în cadrul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu 
pentru cadrele didactice 

 
Art. 16. Pe durata programului şcolar, se organizează serviciul pe şcoală, efectuat de cadrele 
didactice şi de elevi. 

(a) Serviciul de permanenţă se va realiza de toate cadrele didactice în afara orelor de curs. Se 

vor realiza pe durata unei zile serviciu de permanenţă în functie de necesitățile existente, pe 
baza unui grafic aprobat de Consiliul de administrație conform anexei nr. 8 la prezentul 

regulament.  

(b) Serviciul va începe dimineața la ora 7,30 înainte de începerea orei de curs, un cadru 

didactic va fi la poarta alături de elevul de serviciu și verifică curățenia și comportamentul 
elevilor înainte de oră. 

(c) Cadrul didactic aflat în serviciu, după ce a început ora de curs, verifică dacă toți elevii au 

intrat la cursuri (staționarea pe coridoare și în toalete), prezența cadrelor didactice la oră, 
informează directorul sau înlocuitorul acestuia dacă este cineva absent și supraveghează clasa 
până la sosirea cadrului didactic absent sau numește alt coleg până la sfârșitul orei de curs. 

(d) Cadrul didactic de serviciu la prima oră de curs își începe programul la ora 7,30 și are 

obligația de a verifica existența elevilor de serviciu și instruirea acestora cu privire la atribuțiile 
pe care le au. 

(e) Cadrele didactice de serviciu notează în registru toate evenimentele din timpul 

programului, răspund de evidența părăsirii Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu de 
către elevi din anumite motive.  

Art. 17. Serviciul pe școală în cadrul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu pentru 
cadrele didactice se organizează pe un număr de 1 post de serviciu:  

 (a) răspunde de rămânerea elevilor în curte la sfârşitul orelor de curs, intrarea ordonată a 

elevilor în Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu şi accesul persoanelor străine în 
Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu. 

(b) Graficul serviciului pe școală în cadrul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu, 
aprobat de director, va fi adus la cunoştinţa cadrelor didactice pe bază de semnătură, 

http://www.scoalapetreghelmez.ro/anexa-6-planuri-de-evacuare/
http://www.scoalapetreghelmez.ro/anexa-7-reguli-caz-de-incendiu/
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afişându-se în cancelarie şi la fiecare post, pentru a fi cunoscut de cadrele didactice şi elevii 

de serviciu conform anexei nr. 9 la prezentul regulament. 

(c) Modificarea graficului de serviciu pe școală în cadrul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” 

Apateu se face numai cu aprobarea directorului. 

(d) Serviciul pe școală în cadrul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu începe la ora 
7,30, asigurându-se intrarea ordonată a elevilor în şcoală şi în sălile de clasă. 

(e) Serviciul pe școală în cadrul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu se încheie, după 

ce elevii au fost evacuaţi din clădirea școlii. Educatorii şi profesorii care au predat la ultima 
oră de curs, vor asigura evacuarea elevilor din incinta  școlii. 

(f) Educatorii/profesorii de serviciu asigură evacuarea elevilor în curte, în situații solicitate de 
director sau alți reprezentanți ai conducerii, când condiţiile meteo o permit, precum şi intrarea 

ordonată a elevilor în Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu. 

(g) Educatorii/ profesorii de serviciu asigură ordinea, disciplina, liniştea în şcoală şi curte şi 
răspund de integritatea bazei materiale a școlii pe perioada pauzelor. 

(h) Educatorii/profesorii de serviciu au acces la telefonul de la secretariat pentru anunţarea 
cazurilor deosebite la 112. 

(i) Evenimentele deosebite înregistrate în Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu vor fi 

aduse imediat la cunoştinţa directorului. 

(j) La terminarea serviciului pe școală în cadrul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu, 
cadrele didactice vor întocmi procese verbale, într-un registru special, în care vor consemna 

evenimentele care au avut loc pe perioada serviciului şi măsurile luate pentru rezolvarea 
acestora. 

(k) Educatorii şi profesorii de serviciu desemnaţi de director asigură securitatea cataloagelor, 
conform prin predarea lor la secretariat. 

(l) Se asigură desfăşurarea tuturor orelor în sălile în care au fost repartizate, se anunţă 

directorul dacă un cadru didactic nu este în clasă la programul stabilit. 

(m) În fiecare pauză profesorul de serviciu este prezent în mijlocul elevilor (nu se va sta în 
cancelarie). 

 (o) Educatorii şi profesorii de serviciu aduc la cunoştinta Direcţiunii, Poliţiei, Salvării (după 
caz) evenimentele deosebite care afectează securitatea instituţiei şi a elevilor.  

(p) Profesorii de educatie fizica vor realiza serviciu după un grafic propriu sălii de sport 

conform anexei nr. 10 la prezentul regulament. 

(r) Profesorul de serviciu la sala de sport supravegheaza mentinerea ordinei pe holul salii si in 
vestiare, intervine atunci cand apar conflicte între elevi atat pe hol cat și în vestiare. 
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(s) Regulamentul de organizare a activitatii la sala de sport se constitue conform anexei nr. 

11 la prezentul regulament.  

2. Serviciul pe școală în cadrul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu 

pentru elevi 

Art. 18 (1) Serviciul pe școală în cadrul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu va fi 
asigurat de elevi din clasa a VII-a si a VIII-a, conform unei planificări semestriale  stabilite de 

Comisia de organizare a serviciului pe şcoală şi avizate de conducerea şcolii. 

 (a) Profesorul de serviciu sprijină activitatea elevului de serviciu pe școală în cadrul Școlii 
Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu. 

(b) Planificarea serviciului pe școală în cadrul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu al 
elevilor se face de către Responsabilul cu serviciul pe școală în cadrul Școlii Gimnaziale 

”Gheorghe Popovici” Apateu, numit prin decizie de director şi se organizează de către diriginţi. 

(c) Diriginţii vor întocmi un grafic al serviciului pe școală în cadrul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe 
Popovici” Apateu pentru elevi cu semnătura acestora, care va fi afişat la postul elevului de 

serviciu. Dacă este cazul, se va proceda la selectarea elevilor care efectuează serviciul pe 
școală în cadrul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu. 

(d) Instruirea elevilor de serviciu pe şcoală se face anual de diriginți și se va consemna într-un 
proces verbal care va fi predat la consilierul educativ. 

(e) În cazul în care un elev de serviciu absentează, profesorul de serviciu va proceda la 

înlocuirea acestuia cu un coleg. Elevii nu au dreptul să facă schimbări în planificare decât cu 
avizul scris al dirigintelui. În cazul unor lucrări scrise, grupa de serviciu va fi înlocuită în bloc 
de o grupă din altă clasă, stabilită de profesorii de serviciu pe şcoală şi consemnată în  

procesul verbal al serviciului pe şcoală. 

(f) ElevIi de serviciu anunță cu ajutorul soneriei(clopoțelului) începerea și sfârșitul fiecărei ore 
de curs, răspunde de transmiterea unor mesaje către angajaţii școlii în pauze și de evidenţa 

persoanelor străine care vizitează școala. Elevul de serviciu pe școală colaborează permanent 
cu cadrele didactice de serviciu pe școală, cu personalul didactic auxiliar și nedidactic. 

Serviciul pe șocală 

Postul elevului de serviciu se situiază astfel: 

✓ 1 elev la poarta de acces in scoala; 

✓ Cate un elev pe holuri in cladiri (in pauze). 

(g) Programul elevului de serviciu începe la ora 7,30 şi se termină după ultima oră de curs, 

adică la ora 14,00. 

(h) Elevul de serviciu înregistrează în registrul de la intrare persoanele care intră în instituție. 
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(i) Elevii de serviciu poartă uniforma sau ecusonul. 

(j) Dacă elevul de serviciu părăsește postul sau pleacă înainte de ora 14.00, când se termină 
ultima oră de curs, el va fi sancționat cu avertisment și dacă abaterea se repetă va fi 

sancționat de către Consiliul clasei. 

(2) Elevul de la intrarea principală însoţeşte persoanele străine şi nu permite accesul acestora 
în clase; îndeplineşte sarcinile trasate de profesorul de serviciu, direcţiune, secretariat; în 

cazul unor incidente cu persoane străine, anunţă profesorul de serviciu;conduce persoanele 
străine la cancelarie, secretariat, direcţiune; consemnează în caietul elevului de serviciu 

numele persoanelor străine care intră în şcoală, notează abaterile elevilor; părinţii sau 
persoanele străine care solicită discuţii cu elevii sau cadrele didactice vor aştepta ieşirea în 
pauză pentru a fi chemaţi elevii sau profesorii respectivi; sună de intrare şi ieşire; nu participă 

la orele de curs. 

(3) Elevii de la uşile de acces şi din interiorul clădirilor asigură disciplina în timpul pauzelor şi 
intrarea elevilor la ore; semnalează profesorului de serviciu eventualele nereguli. 

3.  Serviciul pe clasă al elevilor 

Art. 19. (1) Toţi elevii clasei au obligaţia să realizeze serviciul pe clasă conform programului 
stabilit de diriginte. Această activitate se va desfășura astfel : 

(a) În fiecare clasă trebuie să existe afişat graficul cu elevii de serviciu pe tot parcursul 

semestrului. Învăţătorii şi diriginţii stabilesc cu clasa atribuţiile elevilor de serviciu care vor fi 
afişate alături de grafic. Diriginţii vor stabili grupe de câte 2 elevi care, în ordinea stabilita 

(alfabetic sau dupa preferinte), vor efectua zilnic serviciul pe clasă 

(b) Elevii de serviciu pe clasă au următoarele atribuţii: se prezintă la cursuri cu 15 minute 

înainte de începerea acestora şi părăsesc ultimii sala de clasă; asigură marker şi ştergerea 
tablei; asigură păstrarea curăţeniei în clase în timpul programului atenţionând elevii care 

produc dezordine; verifică prezenţa la ore a colegilor de clasă şi comunică profesorilor numele 
elevilor absenţi; la plecarea în alte cabinete sau laboratoare, bunurile de valoare nu se lasă în 

sala de clasă, vor raporta zilnic, învăţătorilor, diriginţilor şi cadrelor didactice de serviciu, orice 
eveniment, care constituie abatere de la normele de comportament social, deschid şi închid 
ferestrele la sala de clasă pe timpul pauzelor,  după ultima oră de curs stinge becurile si 

predă clasa îngrijitorului. 

(c) Dacă elevii de serviciu pe clasă nu-și îndeplinesc atribuțiile, vor fi sancționați în primul 
rând cu avertisment, iar dacă se repetă vor primi alte sancțiuni prevăzute de regulament. 

 

 

4. Siguranța elevilor și accesul în școală 
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Art. 20. În intervalul 08:00-14:00 securitatea elevilor se asigură cu ajutorul personalului 

didactic de serviciu. 

Art. 21 Accesul în Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu 

(1) Accesul elevilor în Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu se face din strada prin 

intrarea principală. 

(2) Accesul persoanelor străine se face prin intrarea principală, între orele 08:00-16:00. 

(3) Accesul elevilor în Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu se face prin identificarea 
acestora de către profesorul de serviciu. 

(4) Accesul elevilor în Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu se face până la ora 08:00. 

(5) Mişcarea elevilor care desfăşoară activităţi organizate în afara Școlii Gimnaziale ”Gheorghe 
Popovici” Apateu se va face sub supravegherea cadrelor didactice. 

(6) Părăsirea Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu de către elevi pe perioada 

programului şcolar este permisă numai cu aprobarea dirigintelui sau a unui cadru didactic de 
serviciu şi acceptul prin telefon al părintelui/tutorelui legal în baza unui bilet de voie. 

(7) În Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu se permite accesul numai personalului 
angajat şi elevilor școlii.  

(8) Toate persoanele care nu sunt înregistrate ca aparţinând de Școala Gimnazială ”Gheorghe 

Popovici” Apateu, trebuie să se legitimeze și să anunţe scopul vizitei și persoana cu care 
doresc să ia legătura. 

(9) Părinţii elevilor Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu au acces în incinte la orele de 

consultații (respectând graficul afișat la avizier și la intrarea în școală, conform anexei 12 la 
prezentul regulament, la ședințele cu părinții sau la alte activități organizate, numai dacă se 
regăsesc pe listele date de cadrele didactice organizatoare, după ce au fost legitimați.  

(10) Conducerea Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu poate interzice accesul în incinte 

celor care nu si-au anunţat prezența.  

(11) Persoanele străine vor staţiona în spaţiul de aşteptare din faţa secretariatului până la 
primirea avizului de intrare de la director/profesor de serviciu sau până la sosirea persoanei 

pe care doresc s-o contacteze.  

(12) Părinţii care au copii înscriși la diferite programe își anunță prezența la poartă și așteaptă 

sosirea copilului. 

(13) Parinții daca doresc să ia legătura cu copiii lor sau cu cadre didactice o pot face în holul 
de la intrare doar pe timpul pauzelor.  
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(14) Părinții /tutorii legali sau persoanele desemnate de aceștia pot lua legătura pe timpul 

pauzelor doar cu copiii lor, nu cu alți elevi ai Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu. În 
cazuri speciale, există această posibilitate doar cu acordul scris al părinților elevului solicitat. 

(15) Dacă siguranţa Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu este periclitată, ceea ce 
urmează să fie apreciat de conducerea Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu, atunci 

conducerea poate interzice accesul în interiorul incintelor pentru persoanele respective.  

(16) Dacă există suspiciuni, profesorul de serviciu şi elevul de serviciu pot solicita controlul 
bagajelor persoanelor care vor să intre în Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu. 

(17) Dacă în curtea sau în incinta Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu sunt observate 
bagaje sau colete abandonate, cadrele didactice vor semnala situaţia directorului școlii sau 

direct poliţiei, după caz. 

(18) Folosirea oricăror mijloace de înregistrare audiovideo, intervievarea elevilor sau a 
personalului didactic în spaţiul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu se va face numai 

cu aprobarea directorului. Persoanele din afara Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu 
care doresc informaţii în legătură cu activitatea din şcoală se vor adresa conducerii Școlii 
Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu. 

(19) Personalul angajat al Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu pastrează 

confidenţialitatea tuturor datelor cu privire la elevii Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” 
Apateu, părinţii acestora, directori şi alte categorii de angajaţi şi nu au voie să dea interviuri 

presei despre activităţile Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu fără acordul directorului 
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TITLUL III 
Managementul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe 
Popovici” Apateu 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

 
Art.  22. (1) Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu, ca unitate de învăţământ 
preuniversitar cu personalitate juridică, este condusă de Consiliul de administraţie, de 
director. 

(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” 

Apateu se consultă, după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, 
reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de 

sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au membri în unitate, consiliul 
reprezentativ al părinţilor şi/sau asociaţia părinţilor, consiliul şcolar al elevilor, autorităţile 
administraţiei publice locale. 

Art. 23. Organigrama școlii, care se aprobă în fiecare an de către Consiliul de administrație, 

la propunerea Consiliului profesoral, este parte a prezentului Regulament de organizare și 
funcționare conform anexei nr. 13 la prezentul regulament. 

Art. 24 Consiliile şi comisiile îşi desfăşoară activitatea pe baza unor planuri de muncă 
anuale/semestriale, supuse aprobării Consiliului de administraţie, înainte de începerea 

cursurilor. 

CAPITOLUL  II 
 Consiliul de administraţie  

 
Art. 25. (1) Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu este 

organ de conducere şi este constituit din 7 membri  prin decizia directorului, astfel: 

– directorul 

– 2 cadre didactice cu calităţi manageriale şi performanţe profesionale 

– 1 reprezentant al Consiliului Local  

– 1 reprezentant al Primarului  

– 2 reprezentanți al părinţilor  
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 (2) În Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu mai fac parte 

Secretarul și Liderul sindical, observator, fără drept de vot 

 (2) Directorul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu este președintele consiliului de 

administrație. 

(3) La şedinţele consiliului de administraţie participă, de drept, cu statut de observatori, 
reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ 

preuniversitar din cadrul școlii. 

(4) La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat aspecte privind elevii, 
preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul consiliului 
şcolar al elevilor, care are statut de observator 

Art. 26. (1) Consiliul de administrație își exercită atribuțiile conform Legii 1/2011 si 

R.O.F.U.I.P. și a Metodologiei – cadru de organizare și funcționare a Consiliului de 
administrație. 

(2) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea 

directorului sau a două treimi dintre membri.  

  CAPITOLUL III  

     Directorul  
 

Art. 27. (1) Directorul exercită conducerea executivă a Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” 
Apateu, în conformitate cu atribuțiile conferite de legislația în vigoare, cu hotărârile consiliului 

de administrație al Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu și cu prevederile prezentului 
regulament.  

(2) Drepturile şi obligaţiile directorului sunt menţionate în R.O.F.U.I.P-art.21 şi Legea 1/2011, 
art. 97 de regulamentul intern şi de contractele colective de muncă aplicabile și exercitarea 

atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite directorul emite decizii şi note de serviciu. 
(3) Funcţia de director în unităţile de învăţământ de stat se ocupă, conform legii, prin concurs 

public, susţinut de către cadre didactice titulare, membre ale corpului naţional de experţi în 
management educaţional. Concursul pentru ocuparea funcţiei de director se organizează 
conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării 

ştiinţifice. 

(4) Pentru asigurarea finanţării de bază, a finanţării complementare şi a finanţării 
suplimentare, după promovarea concursului, directorul încheie contract de management 

administrativ-financiar cu primarul unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială se 
află unitatea de învăţământ. 

(5) Directorul încheie contract de management educaţional cu inspectorul şcolar general. 
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(6) Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deţine, conform legii, funcţia de 

preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional. 

(7) Directorul poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată a consiliului de administraţie 

al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administraţie sau la 
propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. În această ultimă situaţie este 

obligatorie realizarea unui audit în urma solicitării scrise a primarului, cu acordul 
inspectoratului şcolar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administraţie al 

inspectoratului şcolar. În funcţie de hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului 
şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare din funcţie a directorului unităţii 
de învăţământ. 

(8) În cazul vacantării funcţiilor de director, conducerea interimară este asigurată, până la 

organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, de un cadru didactic 
titular, numit prin detaşare în interesul învăţământului, prin decizia inspectorului şcolar 

general, în baza avizului consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, cu posibilitatea 
consultării Consiliului profesoral şi cu acordul scris al persoanelor solicitate 

(9) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul şcolar 
general. 

  CAPITOLUL IV  
Tipul şi conţinutul documentelor manageriale 

 

Art. 28. (1) Pentru optimizarea managementului Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu 
conducerea acesteia elaborează documente manageriale astfel: 

  a) documente de diagnoză; 
  b) documente de prognoză; 
    c) documente de evidenţă.  

(2) Tipul și conținutul documentelor manageriale sunt prezentate în art. 29-38 din 

ROFUIP. 
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TITLUL IV 
Personalul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe 
Popovici” Apateu 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 
 

Art. 29 (1) În cadrul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu, personalul este format 

din didactic de conducere, didactic de predare şi de instruire practică, didactic auxiliar şi 
personal nedidactic. 

(2) Selecţia personalului didactic, a celui didactic auxiliar şi a celui nedidactic se face conform 

normelor specifice fiecărei categorii de personal 

(3) Angajaţii Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu sunt datori să-şi îndeplinească 
atribuţiile, să aibă iniţiative pozitive în ceea ce priveşte activitatea școlii şi să participe efectiv 
la punerea în practică a unor asemenea iniţiative. 

(4) Neîndeplinirea acestor îndatoriri va fi analizată de direcţiune / Consiliul de administratie / 

Consiliul profesoral şi rezolvată conform prevederilor legale. 

(5) Utilizarea eficientă a resurselor umane revine ca sarcină direcţiunii, Consiliului de 
administrație, consiliului profesoral, dar și fiecărui angajat al unităţii. 

(6) Drepturile personalului sunt reglementate de legislaţia în vigoare, astfel: 

- Personalul trebuie să îndeplinească condiţiile de studii cerute pentru postul ocupat şi să fie 
apt din punct de vedere medical 

- Personalul trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile pe care trebuie 

să le transmită copiilor/elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil. 

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

- Personalului îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic 

sau emoţional copiii/elevii şi/sau colegii. 

- Personalul are obligaţia de a veghea la siguranţa copiilor/elevilor, pe parcursul desfăşurării 
programului şcolar şi a activităţilor şcolare şi extracurriculare/extraşcolare. 
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- Personalul are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile publice de asistenţă 

socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în 
legătură cu orice încălcări ale drepturilor copiilor/elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care 
le afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică. 

(7)  Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele 

de funcţii şi prin proiectul de încadrare. 
(8) Prin organigrama unităţii se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, 

organismele consultative, catedrele, comisiile şi celelalte colective de lucru, compartimentele 
de specialitate sau alte structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare. Organigrama 
se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de către consiliul de 

administraţie şi se înregistrează la secretarul școlii. 
(9) Coordonarea activităţii structurilor se realizează de către un coordonator numit, de regulă, 

dintre cadrele didactice titulare, prin hotărâre a consiliului de administraţie, la propunerea 
directorului. 

(10) Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice şi în 
colective/comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale 
în vigoare prezentul regulamentl de organizare şi funcţionare cuprinzând prevederi specifice 

referitoare la organizarea şi funcţionarea catedrelor, comisiilor şi colectivelor. 
(11) Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este organizat în compartimente de specialitate 

care se află în subordinea directorului în conformitate cu organigrama. 
 

CAPITOLUL II 
Personalul didactic 

 

Art. 30 (1) Personalului didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare 
şi de contractele colective de muncă aplicabile. 

(2) Întreg personalul are dreptul să-şi exprime opinia asupra activităţii instructiv-educative, să 

respecte deciziile luate. 

(3) Personalul didactic are dreptul să conteste anumite decizii. Analiza şi soluţionarea acestor 
contestaţii se face conform prevederilor legislaţiei în domeniu. 

(5) Concediul de odihnă. Conform art.144 (2) din Codul Muncii, dreptul la concediul de odihnă 
anual este garantat tuturor salariaţilor. Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma 

obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări. Conform Ordinului O.M.E.C.S. 
5411/23.08.2011, durata minimă a concediului de odihnă anual este de 62 de zile lucrătoare. 

Sărbătorile legale în care nu se lucrează nu sunt incluse în durata concediului de odihnă 
anual. Concediul de odihnă se efectuează, în fiecare an, în perioada vacanţelor şcolare în baza 
cererilor cadrelor didactice, dar cu asigurarea resursei umane pentru examenele naționale si 

dupa analiza nevoilor de personal în perioadele respective. Toate cadrele didactice au 
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obligația sa participe pe perioada vacanței de vară cel puțin la un Examen național în funcție 

de nevoile de personal ale Inspectoratului Școlar Județean Arad și solicitările acestuia. 

(6) Personalul didactic, poate solicita învoirea de la program pentru probleme personale care 

nu suportă amânare prin cerere scrisă adresată directorului școlii, pentru maxim 2 zile în 
fiecare semestru, cu asigurarea suplinirii de către un cadru didactic de aceeaşi specialitate, 

din şcoală sau din altă unitate şcolară. 

(7) La cerere, se asigură condiţii, conform legii, pentru participarea la cursurile de formare 
profesională în specialitate sau domeniul metodico-educativ. 

(8) Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în 
condiţiile legii iar la cerere, la cursuri de formare finanţate de la bugetul local sau de la 

bugetul de stat. 

(9) Cadrele didactice participante la cursuri se obligă să frecventeze cu regularitate cursurile şi 
să susţină probele de evaluare în vederea finalizării cursului de formare. 

(10) Școala susţine finanţarea cursurilor în limita sumelor alocate şi disponibile. 

(11) Întregul personal didactic are dreptul să-şi desfăşoare activitatea în condiţii igienico-
sanitare adecvate şi în deplină securitate personală şi colectivă. 

(12) Personalul didactic poate beneficia de gradaţie de merit şi de distincţii, conform 

metodologiei în vigoare. 

Art. 31. Obligaţiile personalului didactic 

(1) Personalul didactic are următoarele obligaţii: 

(a) să fie prezent zilnic la cursuri conform orarului şi la solicitarea conducerii școlii în cuprinsul 
celor 40 ore / săptămână. 

(b) îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fişa individuală a postului la termenele stabilite; 

(c) îndeplinirea sarcinilor stabilite de conducerea școlii şi de responsabilii comisiilor; 

(d) participarea la activităţile comisiilor din care fac parte; 

(e) elaborarea documentelor de proiectare didactică şi prezentarea lor directorului şi 
responsabilului comisiei metodice la termenul stabilit; 

(f) perfecţionarea continuă în specialitate şi psihopedagogie (prin studiu individual şi 
participarea la acţiunile de formare continuă organizate de comisiile metodice, şcoală, I.S.J.A., 

susţinerea gradelor didactice); 

(g) pregătirea permanentă şi responsabilă a tuturor activităţilor didactice. Debutanţii şi 
cadrele desemnate de Consiliul de administraţie vor întocmi proiecte de lecţie; 
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(h) întocmirea corectă şi transmiterea în termen a statisticilor şi informărilor solicitate de şefii 

comisiilor şi de director; 

i) să nu lipsească nemotivat de la ore,  

j) să consemneze în catalog absenţele la începutul orei şi notele acordate. Profesorii care 

utilizează catalogul personal au obligaţia de a consemna absenţele şi notele în catalogul 
oficial, la sfârșitul fiecărei zile de curs. 

(k) vizarea carnetelor de elev, în prima săptămână de la începutul anului şcolar; 

(l) stabilirea măsurilor de recuperare pentru elevii cu ritm mai lent de învăţare şi desfăşurarea 

de activităţi suplimentare cu elevii capabili de performanţă; 

(m) evaluarea elevilor pe baza prevederilor metodologiei şi codului etic al evaluării; 

(n) prelucrarea normelor de SSM şi PSI, precum şi asigurarea securităţii elevilor în timpul 

activităţilor didactice; 

(o) dacă la adresa unui cadru didactic se primesc reclamaţii (contestaţii) cu privire la calitatea 
procesului de predare sau la corectitudinea evaluării, acesta va fi pus în discuţia comisiei 

metodice care va înainta Consiliului de administraţie propuneri corespunzătoare. Dacă acestea 
ţin de competenţa Consiliului profesoral sau I.S.J.A., vor fi prezentate acestor organe. 

(p) cadrele didactice care desfăşoară ore la cabinete/laboratoare au obligaţia de a intra în 
clasă împreună cu elevii, de a asigura păstrarea şi întreţinerea inventarului clasei respective, 

de a asigura părăsirea clasei în mod civilizat. 

(r) să asigure păstrarea şi întreţinerea inventarului clasei şi a bunurilor elevilor, prin 
organizarea colectivului de elevi în situaţiile în care ora se desfăşoară în laboratoare sau sala 
de sport (încuierea clasei). 

(s) să facă cunoscute normele şi regulile care să asigure integritatea corporală, securitatea 

fiecărui elev în clasa în care îşi desfăşoară activitatea şi să urmărească respectarea şi 
aplicarea lor. 

(ş) cadrele didactice care desfăşoară ultima oră din programul clasei vor asigura plecarea, în 

mod civilizat, a tuturor elevilor din clasă (profesorul va ieşi din clasă în urma elevilor). 

Art. 32. Profesorii diriginţi au atribuţiile menționate la art. 72-78 din ROFUIP. 

Art. 33. (1) Cererile sau reclamaţiile individuale ale personalului didactic se soluţionează în 

urma analizării acestora în Consiliul de administraţie. 

(2) Pentru abaterile disciplinare, se aplică sancţiuni conform art. 280,281,282 şi 283 din 
Statutul personalului Didactic-Legea 1/2011. 

Art. 34. Drepturile personalului didactic auxiliar 
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(1) Personalul didactic auxiliar poate beneficia de gradaţie de merit, conform metodologiei în 

vigoare. 

(2) Orele suplimentare se compensează cu zile libere. 

(3) Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu se obligă să ia toate măsurile necesare 

pentru protejarea vieţii şi sănătăţii angajaţilor. Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu 
asigură securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă. Obligaţiile 

salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu pot aduce atingere responsabilităţii 
școlii. 

(4) Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu ia măsurile necesare pentru prevenirea 
riscurilor de îmbolnăviri profesionale, de informare şi pregătire, precum şi punerea în aplicare 

a organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia. 

(5) Conducerea Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu asigură respectarea principiului 
nediscriminării şi al înlăturării oricăror forme de încălcare a demnităţii. 

(6) Conform Codului Muncii, în cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de 

tratament faţă de toţi salariaţii. 

(7). Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, 

vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, 
handicap, apartenenţă sau activitate sindicală este interzisă. 

(8). Orice salariat beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii desfăşurate, de 

protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea demnităţii 
sale, fără nici o discriminare. 

(9).Tuturor salariaţilor le sunt recunoscute drepturile la plată egale, dreptul la negocieri 
colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi dreptul la protecţie 

împotriva concedierilor nelegale. 

(10). Orice salariat are dreptul la sănătate, îngrijire medicală, securitate socială şi la servicii 
medicale. 

(11). Orice salariat are dreptul la formare şi pregătire profesională. 

(12). Angajaţii care reclamă sau sesizează, cu bună credinţă, încălcări ale legii, ale 
deontologiei profesionale sau ale principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, 

economicităţii şi transparenţei beneficiază de protecţie conform principiilor prevăzute de 
Legea nr. 571/decembrie 2004 : 

(13). În litigiile de muncă sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, instanţa poate 

dispune anularea sancţiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, dacă 
sancţiunea a fost aplicată ca urmare a unei avertizari în interes public, făcută cu bună 
credinţă. 
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(14). Conform Codului Muncii, dreptul la concediul de odihnă anual este garantat tuturor 

salariaţilor. Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, 
renunţări sau limitări. 

(15). Conform art. 145 din Codul Muncii, durata minimă a concediului de odihnă anual este de 
20 zile lucrătoare. Sărbatorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite nu 

sunt incluse în durata concediului de odihnă anual. Concediul de odihnă se efectuează în 
fiecare an, în perioada vacanţelor şcolare. 

(16). Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul 

încetării contractului de muncă. Concediul anual de odihnă se poate fracţiona, una din tranşe 
neputând fi mai mică de 15 zile lucrătoare. 

(17). Concediul fără plată se acordă salariaţilor, la cererea acestora, în funcţie de interesele 
unităţii şi în conformitate cu prevederile legale. 

Art. 35.Obligaţiile personalului didactic auxiliar 

(1) Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor, 

precum şi normele de prevenire şi de stingere a incendiilor; 

(2)Utilizează şi păstrează în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotare şi din 

şcoală; 

(3) Se comportă civilizat faţă de personalul didactic, elevi, părinţi şi alte persoane cu care 
colaborează; 

(4) Respectă programul de lucru, regulamentul de organizare și funcționare şi regulamentul 

intern; 

(5) Execută orice alte sarcini de serviciu în vederea asigurării unei bune desfăşurări a 

activitaţii școlii; 

(6) Consemnează, zilnic, în condica de prezenţă, activităţile desfăşurate, cu trecerea orei de 
începere a programului şi de terminare a programului. Condica de prezenţă este verificată, 

zilnic, de secretarul școlii pentru personalul didactic auxiliar, administrator pentru personalul 
nedidactic, prof de servici – profesori și responsabili de structură(clădire grădinițe) care au 

obligaţia de a confirma prin semnătură, concordanţa prezenţei din şcoală cu cea din condică. 

(7) Secretarul răspunde, împreună cu profesorii de serviciu, desemnaţi prin decizia 

directorului, de integritatea şi securitatea cataloagelor şi condicilor de prezenţă. 

(8) Pauza de masă durează 15 minute, între 12:15 – 12:30. 

(9) Se interzice părăsirea locului de muncă fără aprobarea directorului. 
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(10) Relaţiile profesionale trebuie să se bazeze pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, 

corectitudine, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie 
loială;  

(11) Oricărui angajat al Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu îi sunt interzise frauda și 
plagiatul;  

CAPITOLUL III 
Personalul nedidactic 

 

Art. 36. (1) Drepturile și obligaţiile personalului nedidactic sunt prevăzute de legislaţia în 
vigoare şi de contractele colective de muncă aplicabile. 
(2) Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice sunt 

coordonate de director. Consiliul de administraţie aprobă comisiile de concurs şi validează 
rezultatele concursului. 

(3) Angajarea personalului nedidactic se face de către director, cu aprobarea consiliului de 
administraţie, prin încheierea contractului individual de muncă. 

Art. 37 (1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată de directorul școlii. 

(2) Programul personalului nedidactic se stabileşte potrivit nevoilor școlii şi se aprobă de către 
director. 
(3) Directorul școlii stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire.  

(4) Directorul școlii nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât cele necesare 
școlii. 

(5) Directorul școlii sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul compartimentului 
administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în limita competenţelor, 

de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unităţii de învăţământ, în vederea 
asigurării securităţii copiilor/elevilor/personalului din școală.  

 CAPITOLUL IV  
Evaluarea personalului din unităţile de învăţământ 

 

Art. 38 (1) Evaluarea personalului se face conform legislaţiei în vigoare şi a contractelor 
colective de muncă aplicabile. 

(2) Inspectoratul şcolar realizează evaluarea periodică a resursei umane din unităţile de 
învăţământ preuniversitar, potrivit prevederilor legale în vigoare. 
Art. 39 (1) Evaluarea personalului didactic se realizează, în baza fişei de evaluare adusă la 

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

(3) Conducerea unităţii de învăţământ va comunica în scris personalului didactic/nedidactic 
rezultatul evaluării conform fişei specifice. 
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CAPITOLUL  V  
Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învăţământ 

 

Art. 55 Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere răspund disciplinar 
conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 56 Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 
53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și cu 

regulamentul intern. 
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Titlul V 
Organisme funcţionale şi responsabilităţi ale 
cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale 
”Gheorghe Popovici” Apateu 

CAPITOLUL I 
Organisme funcţionale la nivelul unităţii de învăţământ 

 
 SECŢIUNEA 1 

Consiliul profesoral 
 

Art. 57. (1) Totalitatea cadrelor didactice de conducere, de predare şi de instruire practică 
constituie Consiliul profesoral al Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu. Președintele 
consiliului profesoral este directorul. 

(2) Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea 

directorului sau la solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic de predare şi 
instruire practică. 

(3) Personalul didactic de conducere, de predare şi instruire practică are dreptul să participe 

la toate şedinţele consiliilor profesorale şi are obligaţia de a participa la şedinţele consiliului 
profesoral din unitatea de învăţământ unde declară, în scris, la începutul fiecărui an şcolar, că 
are norma de bază. Absenţa nemotivată de la şedinţele consiliului profesoral din unitatea de 

învăţământ unde are norma de bază se consideră abatere disciplinară. 

(4) Cvorumul necesar pentru întrunirea în şedinţă a Consiliului profesoral este de 2/3 din 
numărul total al membrilor, cadre didactice de conducere, de predare şi instruire practică, cu 

norma de bază. 

(5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din 

numărul total al membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în unitate, şi sunt 
obligatorii pentru personalul unităţii de învăţământ, precum şi pentru copii, elevi, 

părinţi/tutori/reprezentanţi legali. Modalitatea de vot se stabileşte la începutul şedinţei. 

(6) Directorul numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, ales de consiliul 
profesoral. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale 

şedinţelor consiliului profesoral. 
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(7) La şedinţele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, 

personalul didactic auxiliar şi/sau personalul nedidactic, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, 
ai consiliului elevilor, ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai operatorilor economici şi 
ai altor parteneri educaţionali. La şedinţele consiliului profesoral pot participa şi reprezentanţii 

organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar 
care au membri în unitate. 

(8) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi participanţii au obligaţia să 

semneze procesul-verbal de şedinţă. 

(9) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul 
de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Pe ultima pagină, 
directorul semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila 

unităţii de învăţământ. 

(10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit de un dosar care conţine 
anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, 

sesizări etc.), numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. Registrul şi dosarul se 
păstrează într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la director. 

(11) Atribuţiile Consiliului profesoral, precum și modul de organizare și 
funcționare, sunt cele prevăzute în art.58 din ROFUIP și în Legea 1/2011 . 

 (12) Documentele consiliului profesoral sunt cele prevăzute în art.59 din ROFUIP 

  SECŢIUNEA a 2-a 

    Consiliul clasei 
 

Art. 58. (1) În Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu Consiliul clasei funcționează 

pentru clasele din învățământul gimnazial este constituit din totalitatea personalului didactic 
care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al 

clasei, şi, pentru toate clasele, şi a reprezentantului elevilor clasei respective, desemnat prin 
vot secret de către elevii clasei. 

(2) Președintele consiliului clasei este profesorul diriginte. 

(3) Consiliul clasei se întrunește cel puțin o dată pe semestru. El se poate întruni ori de câte 
ori situația o impune, la solicitarea profesorului diriginte, a reprezentanților părinților și ai 

elevilor. Consiliul clasei se întruneşte în prezenţa a cel puţin 2/3 din totalul membrilor şi 
adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi 

(4) Hotărârile consiliului clasei se adoptă cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, în 

prezența a cel puțin 2/3 din numărul acestora. 

(5) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului clasei, toţi membrii au obligaţia să semneze 

procesul-verbal de şedinţă. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale 
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consiliilor clasei, constituit la nivelul unităţii de învăţământ, pe fiecare nivel de învăţământ. 

Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Registrul 
de procese-verbale al consiliilor clasei este însoţit de un dosar care conţine anexele 
proceselor, numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. 

(6) Atribuţiile Consiliului clasei sunt prevăzute în art. 62 din ROFUIP. 

(7) Documentele consiliului clasei sunt prevăzute în art. 64 din ROFUIP 

 SECŢIUNEA a 3-a 

Catedrele/Comisiile metodice 
Art. 59. (1) În cadrul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu, catedrele/comisiile 
metodice se constituie din minimum trei membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite 

sau pe arii curriculare. În învăţământul preşcolar catedrele/comisiile metodice se constituie pe 
grupe, pe ani de studiu, pe grupe de clase sau pe nivel de învăţământ 

(3) Activitatea catedrei/comisiei metodice este coordonată de șeful catedrei, respectiv 

responsabilul comisiei metodice, ales de către membrii catedrei/comisiei şi validat de consiliul 
de administraţie al unităţii. 

(4) Ședințele catedrei/comisiei metodice se țin lunar sau de câte ori directorul ori membrii 
catedrei / comisiei metodice consideră că este necesar. Ședințele se desfășoară după o 

tematică elaborată la nivelul catedrei, sub îndrumarea șefului de catedră/responsabilului 
comisiei metodice, și aprobată de directorul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu. 

(5) Atribuțiile catedrelor/comisiilor metodice și ale șefului de catedră/ 

responsabilului comisiei metodice sunt prevăzute la art. 66 și 67 din ROFUIP. 

(6) La nivelul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu funcţionează 

următoarele comisii metodice/arii curriculare, conform anexei nr.15 la prezentul 
regulament. 

(7) Documentele comisiei sunt: 

a) CV-urile membrilor comisiei; 

b) Planul anual de activitate al comisiei; 
c) Repartizarea responsabilităţilor pe membrii comisiei; 
d) Tematica şedinţelor; 

e) Lista proiectelor educaţionale coordonate de membrii comisiei; 
f) Programele disciplinelor opţionale (avizate de I.S.J Arad.); 

g) Planificările calendaristice anuale şi semestriale; 
h) Proiectarea unităţilor de învăţare; 

i) Oferta comisiei pentru curriculum la decizia școlii; 
j) Graficul interasistenţelor; 
k) Situaţii statistice elaborate de comisii, care sintetizează activitatea comisiilor şi evoluţia 

rezultatelor elevilor (la învăţătură, olimpiade, examene, concursuri); 
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l) Informări periodice (privind rezultatele elevilor, parcurgerea materiei, ritmicitatea notării 

etc.) către Consiliul de administraţie; 
m) Instrumentele de evaluare specifice disciplinei. 
 

CAPITOLUL  II  
Responsabilităţi ale personalului didactic în unitatea de învăţământ 

SECŢIUNEA 1 
Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

Art. 60. (1) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, 
este, un cadru didactic titular, ales de consiliul profesoral și aprobat de către Consiliul de 

Administrație. 

(2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează 
activitatea educativă din școală, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare la 

nivelul școlii, cu diriginţii, cu consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţia de părinţi, cu 
reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi 

neguvernamentali. 

(3) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară 
activitatea în baza prevederilor strategiilor ministerului educaţiei privind educaţia formală şi 
nonformală 

(4) Atibuțiile coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare sunt prevăzute în art. 69 din ROFUIP iar portofoliul în art. 70 din 
ROFUIP 

(5) În funcție de specific, directorul stabilește atribuțiile coordonatorului pentru proiecte și 
programe educative școlare și extrașcolare. 

(6) Activitatea desfășurată de coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare se regăsește în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de 
administrație. Activitatea educativă școlară și extrașcolară este parte a planului de dezvoltare 

instituțională a Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu. 

(7) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare poate fi 
remunerat suplimentar din fonduri extrabugetare, conform prevederilor legale în vigoare 

(8) Inspectoratele școlare vor stabili o zi metodică pentru coordonatorii pentru proiecte și 
programe educative școlare și extrașcolare. 

SECŢIUNEA a 2-a  

 Profesorul diriginte 
 

Art. 61. (1) Profesorii diriginți sunt numiți, anual, de către directorul Școlii Gimnaziale 
”Gheorghe Popovici” Apateu, în baza hotărârii consiliului de administrație, după consultarea 
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consiliului profesoral. Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei din învăţământul 

gimnazial. 

(2) La numirea diriginților se are în vedere principiul continuității, astfel încât o clasă să aibă 

același diriginte pe parcursul unui nivel de învăţământ. Un cadru didactic poate îndeplini 
atribuţiile de profesor diriginte la o singură formaţiune de studiu. 

(3) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, 

profesorul diriginte stabileşte cel puţin o oră în fiecare lună în care se întâlneşte cu aceştia, 
pentru prezentarea situaţiei şcolare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaţionale sau 

comportamentale specifice ale acestora.  

(4) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali 

de la fiecare formaţiune de studiu se aprobă de către director, se comunică elevilor şi 
părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai acestora şi se afişează la avizierul şcolii. 

(5) Prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului legal la aceste întâlniri, va fi consemnată în 

caietul educatorului / profesorului diriginte, cu nume, dată și semnătură. 

(6) Dirigintele vor realiza monitorizarea prezenței la consultațiile cu părinții/ședințe cu părinții 
a părinților elevilor cu probleme la învățătură și disciplină. Dacă părintele refuză să se prezinte 
la școală, dirigintele va lua următoarele măsuri : 

a) invitarea părintelui / reprezentantului legal şi a elevului în faţa Consiliului clasei / Cosiliului 

profesoral / Comitetului reprezentativ al părinţilor; 

b) invitarea părintelui / reprezentantului legal şi a elevului în Consiliul de administraţie; 

c) informarea scrisă la locul de muncă al părintelui / reprezentantului legal ; 

d) informarea poliţistului de proximitate; 

e) informarea Direcţiei de Protecţie a Copilului din cadrul Primăriei; 

f) informarea instituţiilor sau cluburilor sportive unde elevul practică alte activităţi 

extrașcolare. 

(7) Atribuțiile profesorului diriginte sunt prevăzute în art. 76-77 din ROFUIP. 

(8) Activitățile specifice funcției de diriginte sunt prevăzute într-o anexă la fișa postului 
cadrului didactic învestit cu această responsabilitate.  

(9) Activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională sunt obligatorii şi 

sunt desfăşurate de profesorul diriginte în cadrul orelor de consiliere şi orientare, orelor de 
dirigenţie sau în afara orelor de curs, după caz. 

(10) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare 
profesională pentru elevii clasei. Activităţile se referă la: 
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a) teme stabilite în concordanţă cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe 

baza programelor şcolare în vigoare elaborate pentru aria curriculară "Consiliere şi orientare"; 

b) teme de educaţie în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale strategiilor 
naţionale, precum şi în baza parteneriatelor încheiate de ministerul educaţiei cu alte 

ministere, instituţii şi organizaţii. 

(11) Orele destinate activităţilor de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională se 

consemnează în condica de prezenţă a cadrelor didactice conform planificării aprobate de 
directorul unităţii. 

(12) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi educative extraşcolare, pe care le stabileşte 
după consultarea elevilor şi a părinţilor, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor 
identificate pentru colectivul de elevi. 

CAPITOLUL III  
Comisiile din unităţile de învăţământ 

 
Art. 62. (1) La nivelul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu se constituie și 
funcționează comisii, prevăzute de legislația în vigoare și contractele colective de muncă 

aplicabile, menționate la art 79 din ROFUIP. 

(2) Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar și 
sunt stabilite conform anexelor 14 la prezentul prezentul regulament. 

(3) Comisiile cu caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale 

anului şcolar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune 
constituirea unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la 
nivelul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu și sunt stabilite conform anexei 15 la 

prezentul prezentul regulament. 

(4) Comisiile de la nivelul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu îşi desfăşoară 
activitatea pe baza deciziei de constituire emise de directorul unităţii de învăţământ. În cadrul 

comisiilor prevăzute la art. 79 alin. (2) lit. b), f) şi g) sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai elevilor şi 
ai părinţilor, tutorilor sau ai susţinătorilor legali, nominalizaţi de consiliul şcolar al elevilor, 
respectiv comitetul/asociaţia de părinţi. 

(5) Activitatea comisiilor şi documentele elaborate de membrii comisiei sunt reglementate prin 

acte normative. 

(6) În atribuțiile comisiilor intră respectarea și aplicarea cu procedurilor interne din cadrul 
sistemului de control intern managerial precum și respectarea deciziilor conducerii privind 

funcționarea acestor comisii. 

(7) La nivelul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu atribuțiile comisiilor 

permanente, sunt stabilite conform anexei nr.14 la prezentul regulament. 
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(8) La nivelul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu atribuțiile comisiilor 

ocazionale și comisiilor cu caracter temporar, sunt stabilite conform anexei nr.14 
la prezentul regulament. 
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TITLUL VI: 
Structura, organizarea şi responsabilităţile  
personalului didactic auxiliar şi nedidactic din 
cadrul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” 
Apateu 

CAPITOLUL I 
Compartimentul secretariat 

 
Art. 63. (1) Compartimentul secretariat cuprinde postul de secretar  

(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului. 

Art. 64. Responsabilitățile compartimentului secretariat sunt prevăzute la art. 82-
83 din ROFUIP: 

Art. 65. Secretariatul funcţionează în program de lucru cu elevii, părinţii, tutorii sau 

susţinătorii legali sau alte persoane interesate din afara unităţii, aprobat de director, în baza 
hotărârii consiliului de administraţie. Elevii şi toţi angajaţii școlii vor respecta programul de 
lucru cu publicul stabilit marti si joi între orele 9-12. 

Art. 66. (1) Carnetele de elevi,  se vor elibera şi viza doar prin intermediul diriginţilor.  

(2) Eliberare a unor documente( adeverințe, foi matricole, etc ), solicitate de angajatii unității, 

părintii elevilor sau alte instituții se eliberează in conform procedurilor interne. 

Art. 67. Atribuțiile pricipale realizate de informaticean analizarea softurilor educationale, 
întretinerea si administrarea retelei  de internet a școlii, elaborarea documentelor de 
proiectare, actualizarea documentelor de proiectare didactică la solicitarea directorului, 

asigurarea asistentei tehnice tuturor profesorilor scolii, organizarea si întretinerea 
echipamentelor de calcul  si a soft-urilor necesare activitătilor de predare-învătare. 

 

CAPITOLUL II 
Responsabil contabilitate  

 

Art. 68. (1) Responsabil pe problem de contabilitate  are în principal următoarele atribuții: 
fundamentarea şi execuţia bugetului, evidenţa contabilă, întocmirea şi transmiterea situaţiilor 
financiare, precum şi orice alte activităţi cu privire la finanţarea şi contabilitatea instituţiilor, 
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prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractele colective de muncă aplicabile, de 

regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii şi de regulamentul intern. 

Art. 69. Atribuțiile și responsabilitățile responabilului pe problem de contabilitate 

sunt prevăzute la art. 85 din ROFUIP. 

Art. 70. Reglementările legale privind managementul financiar sunt prevăzute la 
art. 86-88 din ROFUIP. 

  CAPITOLUL III  
   Responsabil Biblioteca şcolară  

 

Art. 71. Atribuțiile privind funcționarea bibliotecii, sunt în sarcina profesorilor de Limba 
română și a unui învățător, iar aceștia contribuie efectiv la formarea elevilor, alături de 
procesul de predare –învăţare. 

Art. 72. Biblioteca funcţionează potrivit solicitărilor elevilor şi cadrelor didactice. 

Art. 73. Biblioteca primeşte şi împrumută cărţi. 

(2) Programul este între ….00 şi …...00. În bibliotecă funcţionează un loc pentru citit 

(3) La bibliotecă va exista în fiecare corp un dosar cu toate adresele ISJ, MENCȘ sau alte 

documente de interes pentru personalul didactic 

(4) Biblioteca poate trece la cabinete pe un subinventar un număr de volume. 

(5) Cărţile vor fi împrumutate pe bază de semnătură pentru 2 săptămâni, cu posibilitatea 

prelungirii cu o săptămână.  

(6) În cazul cărţilor deteriorate, distruse sau pierdute, elevul va preda o nouă ediţie a 
aceleiaşi cărţi sau va plăti suma dublă corespunzătoare valorii actualizate a cărţii. 

Art.  74. Circuitul manualelor  

(1) În școală responsabilitatea privind circuitul manualelor revine responsabilului 

cu manualele. 

(2) Manualele pentru clasele I-VII au următorul regim: 

a) La finalul fiecărui an școlar responsabilul cu manualele preia manualele de la seria 
precedentă și prezintă disponibilul de manuale pe clase şi discipline diriginților 

b) La finalul anului școlar se face o programare cu dirigintele clasei care urmează să 

primească manualele. Predarea-primirea manualelor se face pe bază de proces-verbal încheiat 
între diriginte şi responabilul  cu manualele. 

c) Dirigintele distribuie manualele copiilor pe bază de proces-verbal încheiat în dublu 
exemplar. 
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– Un exemplar rămâne la diriginte, iar celălalt este depus la responabil cu manualele. 

Dacă din diferite motive, în timpul anului şcolar dirigintele se schimbă, noul diriginte / 
educator preia procesul verbal de la fostul diriginte/educator. 

– Elevii care în anul precedent nu au predat manualele, nu vor primi manuale pentru anul în 
curs, până ce nu restituie manualele din anul precedent. 

d) Pe parcursul anului elevul are obligaţia de a păstra manualele în perfectă stare. 

e) La sfârşitul semestrului II toţi elevii care au promovat (sau au rămas repetenţi) au obligaţia 

de a preda manualele diriginţilor. 

f) Elevii corigenţi şi elevii cu situaţia neîncheiată pot păstra manualele până în toamnă când 
vor susţine examenul de corigenţă. 

g) La sfârşitul semestrului II diriginţii, educatorii predau procesul verbal în dublu exemplar, 
manualele şi un tabel cu corigenţii şi situaţiile neîncheiate. 

h) La sfârşitul examenului de corigenţă, reexaminare, elevii sunt obligaţi să predea manualele. 

i) Administratorul are obligaţia de a ridica după corigenţă manualele. 

j) În cazul în care un elev nu mai poate preda manualul(le) trebuie să cumpere manualul de 
la librărie şi să înlocuiască manualele pierdute. 

k) În cazul în care elevul din anumite motive nu înapoiază la sfârşitul anului toate manualele, 

în anul școlar următor nu i se vor mai da alte manuale . 

Art. 75. Reglementările legale privind Biblioteca sunt prevăzute la art. 95 din 
ROFUIP. 
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TITLUL VII:  
Elevii 

  CAPITOLUL   I  
Dobândirea şi exercitarea calităţii de elevi 

 
Art. 76. (1) Conform prevederilor legale, beneficiarii primari ai învățământului sunt 
antepreșcolarii, preșcolarii și elevii. 

(2) Dobândirea calității de beneficiar primar al educației se face prin înscrierea în unitatea de 

învățământ.  

(3) Înscrierea se aprobă de către consiliul de administraţie, cu respectarea legislaţiei în 
vigoare şi a regulamentul de organizare şi funcţionare al Școlii Gimnaziale” Gheorghe Popovici” 
Apateu, ca urmare a solicitării scrise a părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. 

(4) Înscrierea în învăţământul de nivel preşcolar şi primar se face conform metodologiei 

aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 

 (5) Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor, dacă nu există prevederi specifice 
de admitere în clasa respective 

(6) În situaţia în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumulează absenţe 

ca urmare a unor probleme de sănătate sau se observă, din cauza înscrierii anticipate din 
punctul de vedere al vârstei, manifestări de oboseală sau de neadaptare şcolară, părinţii, 
tutorii sau susţinătorii legali pot depune la unitatea de învăţământ o solicitare de retragere a 

elevului în vederea reînscrierii în clasa pregătitoare, respectiv în clasa I în următorul an şcolar. 
În situaţia solicitării de retragere școala va consilia părinţii, tutorii sau susţinătorii legali privind 

nevoia de a lua decizii în interesul educaţional al elevului şi îi vor informa că solicitarea nu 
poate fi soluţionată decât în situaţia în care evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă 
necesitatea reînscrierii în clasa pregătitoare. 

Art. 77. (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la 

activităţile existente în programul Școlii Gimnaziale” Gheorghe Popovici” Apateu. 

(2) Calitatea de elev se dovedește cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar de 
către unitatea de învățământ la care este înscris elevul. 

(3) Frecventarea tuturor cursurilor prevăzute în orar este obligatorie pentru fiecare elev. 

(4) Încetarea exercitării calităţii de beneficiar primar al educației se realizează la: 

(a) la absolvirea studiilor; 
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(b) în condiţiile de abandon şcolar. 

Art. 78. (1) Prezența beneficiarilor primari ai educației la fiecare oră de curs se verifică de 
către cadrul didactic, care consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absență. 

(2) Motivarea absențelor se face de către profesorul diriginte în ziua prezentării actelor 

justificative. 

(3) În cazul elevilor minori, părinții, tutorii sau susținătorii legali au obligația de a prezenta 
personal profesorului diriginte actele justificative. 

(4) Absenţe permise (cazuri de boală, primele simptome acasă) : Dacă elevii prezintă 

simptome de boală acasă, părinții au obligația să meargă la medicul de familie sau specialist. 
Absențele se vor motiva în baza adeverinței medicale eliberată sau vizată de medicul de 
familie. Întoarcerea în colectivitate se va realiza după vindecarea totală ținând cont de decizia 

medicului 

(5) Absenţe permise (cazuri de boală, primele simptome la şcoală)  

Dacă elevul prezintă simptome de boală ( dureri, febră ,inflamații ale pielii, tuse etc.) la 
începutul cursurilor sau pe parcursul derulării acestora, va fi trimis la medic. 
Medicul/asistentul medical va decide dacă elevul se va întoarcere la cursuri sau va merge 

acasă după ce a fost stabilită legătura cu părinții acestuia.  

Elevul bolnav va fi preluat de cadrul didactic din permanență care în funcție de gravitatea 
simptomelor va anunța SALVAREA, si va lua legătura cu părinții. Le este interzis cadrelor 

didactice să ofere medicamente elevilor fără acordul părinților. 

Părinții au abligația de a consulta medicul de familie sau medicul specialist în 
vederea stabilirii diagnosticului și aplicarea tratamentului adecvat.  

Revenirea elevului la şcoală după boală se va face numai cu acordul medicului de 
familie. 

(6) Absenţe permise (alte circumstanţe, cum ar fi căsătorie, deces al unui membru 
direct al familiei)  

Motivarea absenţelor se efectuează numai de către diriginte pe baza următoarelor acte:  

– cererea părinţilor, aprobată de director, pentru situaţii familiale deosebite, fără a depăşi 3 
zile pe semestru.  

– în caz de deces al unui membru direct al familiei cererea va fi însoțită de copie după 
certificatul de deces.  

(7) Întârzierile (la începutul orelor de curs) Realizarea prezenţei se face la începutul 

fiecărei ore de curs de către fiecare cadru didactic, care consemnează în catalog absenţele. În 
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cazuri bine motivate, elevii care întârzie pot cere permisiunea cadrului didactic să participe la 

oră.  

– Se interzice cadrelor didactice să motiveze absențele elevilor care întârzie la ore 
sau lipsesc din alte motive. Absenţele se pot motiva numai de educator/diriginte pe baza 
docomentelor menţionate la art 98 , alin (a), (b), şi (c). 

Elevii care perturbă orele de curs vor fi puşi în discuţia Consiliului clasei pentru a fi 

sancţionaţi. 

Părăsirea spaţiilor de învăţământ (sală, laborator, şcoală) în timpul orelor de curs se face 
numai în cazuri de forţă majoră, cu aprobarea cadrului didactic, respectiv a profesorului 
diriginte şi cu acordul părintelui. 

(8) Întârzierile (în timpul orelor de curs). Începerea orelor de curs este semnalizată prin 

semnal audio (clopoțel). Elevii care intră la oră după ce profesorul a făcut prezența și a notat 
absențele în catalog, vor avea lângă absență litera„î” și nu se va număra. Dacă elevul refuză 

să participe la oră este anunțat profesorul de serviciu / permanență și paza unității care vor 
lua legătura telefonică cu parinții elevului. Cadrele didactice nu pot motiva absențele 
consemnate în catalog.  

(9) Absențele premise pentru elevii care participă la diferite activități 
extracurriculare organizate de partenerii educaționali, care nu pot fi reprogramate în afara 
orelor de curs. Dacă elevii sunt convocați la activitățile extracurriculare organizate cu acordul 

M.E.C.Ș., I.S.J.A. cadrul didactic coordonator va cere permisiunea părinților privind 
participarea elevilor. Motivarea absențelor se va face pe baza procesului verbal incheiat de 
cadrul didactic coordonator, avizat de director și va cuprinde numele elevilor și clasa. 

(10) Elevii sunt obligaţi să urmeze cursurile conform orarului care a fost stabilit pentru ei, cu 

excepţia cazului în care au fost prevăzute alte reglementări de către şcoală. 

(11) Elevii care trebuie să părăsească școala din motive urgente trebuie să anunţe acest lucru 
dirigintelui/conducerii școlii, care vor lua legătura telefonic sau personal cu părinții. În cazul 

unor dezastre în interiorul școlii (incendii, evacuări), conducerea școlii trebuie să ştie în mod 
clar cine a fost şi cine nu a fost prezent în clădire.  

(12) Pentru respectarea protocolului de Absenţe, școala va înregistra toate absenţele în 
fiecare zi. După această înregistrare școala va lua legătura direct cu părinţii/tutorii, iar după 

trei zile de absenţe care nu au fost anunţate, școala va raporta acest lucru la poliţistul care 
răspunde de şcoală.  

(13) Elevul trebuie să fie pregătit pe toată durata zilei de şcoală pentru susţinerea de teste, 

măsuri de îmbunătăţire ale activităţii sale etc. Activităţile secundare şi alte activităţi non-
şcolare nu pot fi considerate ca motive pentru excepţie de la aceste reguli.  
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(14) Nu sunt permise elevilor vacanțe în alte perioade decât cele stabilite ca perioade de 

vacanţă. Pentru excepţii: vezi Legea învăţământului .  

(15) Absenţele se pot motiva numai de diriginte pe baza documentelor menţionate la 

art 102, alin (4) din ROFUIP. Motivarea absențelor se face în ziua prezentării actelor 
justificative. 

(16) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt: adeverință eliberată de, 

de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverință sau certificat medical eliberat de 
unitatea sanitară în cazul în care elevul a fost internat, cererea scrisă a părintelui, tutorului 

sau susținătorului legal al elevului, adresată profesorului diriginte al clasei. În limita a 20 de 
ore de curs pe semestru, absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale 
părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului sau ale elevului major, 

adresate profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către 
directorul Școlii Gimnaziale” Gheorghe Popovici” Apateu. Toate adeverințele medicale trebuie 

să aibă viza cabinetului care are în evidență fișele medicale ale elevilor. 

(17) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor vor fi prezentate în termen 
de maximum 7 zile de la reluarea activității elevului și vor fi păstrate de către profesorul 
diriginte, pe tot parcursul anului școlar. 

(18) La sfârșitul fiecărei luni dirigintele predă documentele însoţite de un raport sintetic 

responsabililor responsabilului de monitorizarea absenteismului și abandonului școlar. 
Responsabilii vor verifica documentele pe baza cărora diriginţii au motivat absentele, vor 

centraliza datele și vor identifica situaţiile de abandon școlar și elevii care au înregistrat un 
număr mai mare de absențe. Vor prezenta raportul în şedinţa Consiliului profesoral unde se 
vor stabili măsurile ce se impun pentru remedierea situaţiei și scăderea numărului de absenţe 

nemotivate. 

(19) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (17) atrage, de regulă, declararea 
absențelor ca nemotivate. 

(20) Elevii din învăţământul preuniversitar retraşi se pot reînmatricula, la cerere, la începutul 
anului şcolar la acelaşi nivel/ciclu de învăţământ şi aceeaşi formă de învăţământ, redobândind 
astfel calitatea de elev. 

(21) Elevii aflaţi în situaţii speciale - cum ar fi naşterea unui copil, detenţie, care au persoane 
în îngrijire şi altele asemenea - sunt sprijiniţi să finalizeze învăţământul obligatoriu. 

Art. 79. Nerespectarea de către elevi a îndatoririlor şi obligaţiilor prevăzute la art. 

14 din Statutul elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi 
cercetării ştiinţifice nr. 4.742/2016, se sancţionează în conformitate cu art. 16 

alin. (4) lit. a-f din acelaşi statut. 
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  CAPITOLUL  II  
Activitatea educativă extraşcolară 

   
Art. 80. (1) Activitatea educativă extrașcolară se desfășoară în afara orelor de curs, în 
incinta Școlii Gimnaziale” Gheorghe Popovici” Apateu sau în afara acesteia, în palate şi cluburi 
ale copiilor, în cluburi sportive şcolare, în baze sportive şi de agrement, în spaţii educaţionale, 

culturale, sportive, turistice, de divertisment. 

(2) Activitatea educativă extrașcolară este concepută ca mijloc de dezvoltare personală, ca 
modalitate de formare şi întărire a culturii organizaţionale a unităţii de învăţământ şi ca mijloc 

de îmbunătăţire a motivaţiei, frecvenţei şi performanţei şcolare, precum şi de remediere a 
unor probleme comportamentale ale elevilor. 

(3) Activitățile educative extrașcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al Școlii Gimnaziale” 
Gheorghe Popovici” Apateu, în conformitate cu opţiunile elevilor şi ale părinţilor, tutorilor sau 

susţinătorilor legali, precum şi cu resursele de care dispune Școlii Gimnaziale” Gheorghe 
Popovici” Apateu. 

(4) Activitățile educative extrașcolare desfășurate pot fi: culturale, civice, artistice, tehnice, 

aplicative, ştiinţifice, sportive, turistice, de educaţie rutieră, antreprenoriale, pentru protecţie 
civilă, de educaţie pentru sănătate şi de voluntariat.  

(5) Activităţile educative extraşcolare pot consta în: proiecte şi programe educative, 
concursuri, festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediţii, 

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

(6) Activitatea educativă este proiectată anual și semestrial, atât la nivelul fiecărei grupe de 

preșcolari/ clase de elevi, de către educator / profesorul diriginte, cât și la nivelul Școlii 
Gimnaziale” Gheorghe Popovici” Apateu, de către coordonatorul pentru proiecte și programe 
educative școlare și extrașcolare.  

(7) Calendarul activităților educative extrașcolare este aprobat de consiliul de administrație al 

Școlii Gimnaziale” Gheorghe Popovici” Apateu.  

(8) La nivelul fiecărei clase se va desfășură lunar cel puțin o activitate educativă, care va fi 
consemnată în condica de prezență a cadrelor didactice în ultima zi de vineri a fiecărei luni. 

Dovezile desfășurării activităților proiectate de diriginți pentru clasele pe care le coordonează, 
se vor afla în portofoliul activității educative.  

(9) Organizarea activităţilor extraşcolare sub forma excursiilor, taberelor, expediţiilor şi a altor 
activităţi de timp liber care necesită deplasarea din localitatea de domiciliu se face în 

conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării 
ştiinţifice. 
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(9) La sfârșitul fiecărui semestru/anual, coordonatorul pentru proiecte și programe educative 

școlare și extrașcolare va întocmi raportul privind activitatea educativă extrașcolară derulată la 
nivelul Școlii Gimnaziale” Gheorghe Popovici” Apateu. Acest raport va fi prezentat și dezbătut în 
consiliul profesoral și aprobat în consiliul de administrație. 

(10) Raportul anual privind activitatea educativă extrașcolară derulată la nivelul Școlii 

Gimnaziale” Gheorghe Popovici” Apateu este inclus în raportul anual privind calitatea educației 
în cadrul Școlii Gimnaziale” Gheorghe Popovici” Apateu. 

(11) Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul Școlii Gimnaziale” Gheorghe Popovici” 

Apateueste realizată, anual, de către coordonatorul pentru proiecte şi programe educative 
şcolare şi extraşcolare și se centrează pe: gradul de dezvoltare şi diversificare a setului de 
competenţe-cheie; gradul de responsabilizare şi integrare socială; cultura organizaţională; 

gradul de formare a mentalităţii specifice învăţării pe tot parcursul vieţii. 

(12) Evaluarea activității educative extrașcolare derulate la nivelul Școlii Gimnaziale” Gheorghe 

Popovici” Apateu este parte a evaluării instituționale a Școlii Gimnaziale” Gheorghe Popovici” 
Apateu. 

CAPITOLUL III  
Evaluarea copiilor/elevilor 

 

SECŢIUNEA 1 
Evaluarea rezultatelor învăţării. Încheierea situaţiei şcolare 

 

Art. 81. (1) Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează permanent, pe parcursul anului 
şcolar și are la bază identificarea nivelului la care se află elevul raportat la competenţele 

specifice ale fiecărei discipline în scopul optimizării învăţării. 

(2) Conform legii, evaluările în sistemul de învăţământ românesc se realizează la nivel de 
disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire. 

(3) Evaluarea se centrează pe competenţe, oferă feedback real elevilor, părinţilor şi cadrelor 

didactice şi stă la baza planurilor individuale de învăţare. 

 (4) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcție de vârsta și de particularitățile 

psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educației și de specificul fiecărei discipline. 
Acestea pot fi: chestionări orale, lucrări scrise, experimente și activități practice, referate și 

proiecte, interviuri, portofolii, probe practice, alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile 
metodice și aprobate de director sau elaborate de către Ministerul Educației și Cercetării 

Științifice/inspectoratele școlare. 

(5) În învăţământul secundar, elevii vor avea la fiecare disciplină/modul, cu excepţia celor 

preponderent practice, cel puţin o evaluare prin lucrare scrisă pe semestru 
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Art. 82. Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip şi lucrările semestriale scrise 

(teze) se elaborează pe baza cerinţelor didactico-metodologice stabilite de programele 
şcolare, parte a Curriculumului naţional. 

Art. 83. (1) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin: 
a) aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului - la nivelurile antepreşcolar, preşcolar şi 

clasa pregătitoare; 
b) note de la 1 la 10 în învăţământul secundar. 

(2) Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma: 
"Calificativul/data" sau "Nota/data", cu excepţia celor de la nivelurile antepreşcolar şi 

preşcolar, care sunt trecute în caietul de observaţii şi ale celor de la clasa pregătitoare, care 
se trec în raportul anual de evaluare. 
Art. 84. (1) Pentru nivelurile antepreşcolar şi preşcolar, rezultatele evaluării se comunică şi se 

discută cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali. 
(2) Calificativele/Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor, se trec în catalog şi 

în carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă. 
(3) Numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de 
studiu, exclusiv nota de la lucrarea scrisă semestrială (teză), trebuie să fie cel puţin egal cu 

numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învăţământ. Fac excepţie 
disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de calificative/note este de 

două. 
(4) În cazul curriculumului organizat modular, numărul de note acordate semestrial trebuie să 

fie corelat cu numărul de ore alocate fiecărui modul în planul de învăţământ, precum şi cu 
structura modulului, de regulă, o notă la un număr de 25 de ore. Numărul minim de note 
acordate elevului la un modul este de două. 

(5) Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin un calificativ/o notă în plus faţă 
de numărul de calificative/note prevăzute la alin. (4), ultimul calificativ/ultima notă fiind 

acordat/ă, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului. 
(6) Disciplinele la care se susţin lucrări scrise semestriale (teze), precum şi perioadele de 

desfăşurare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării 
ştiinţifice. 
(7) Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special 

destinată acestui scop şi se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează 
în unitatea de învăţământ până la sfârşitul anului şcolar. 

Art. 85. (1) La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, cadrele didactice au 
obligaţia să încheie situaţia şcolară a elevilor, în condiţiile prezentului regulament. 
(2) La sfârşitul fiecărui semestru, învăţătorul/ /profesorul pentru învăţământul 

primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin 
care sunt evaluate frecvenţa şi comportarea elevului, respectarea de către acesta a 

reglementărilor adoptate de unitatea de învăţământ. 
(3) La sfârşitul fiecărui semestru învăţătorul/ /profesorul pentru învăţământul 

primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situaţiei 
şcolare a fiecărui elev. 
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Art. 86. (1) La fiecare disciplină de mediile sunt calculate conform art. 120, 122 alin. 2, 123, 

din ROFUIP. 
Art. 87. (1) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevilor minori, respectiv elevii majori care 
doresc să îşi exercite dreptul de a participa la ora de Religie îşi exprimă opţiunea în scris, într-

o cerere adresată unităţii de învăţământ, în care precizează şi numele cultului solicitat. 
(2) Schimbarea opţiunii de a frecventa ora de Religie se face tot prin cerere scrisă a elevului 

major, respectiv a părintelui tutorelui legal instituit pentru elevul minor. 
(3) În situaţia în care părinţii/tutorii sau susţinătorilor legali ai elevului minor, respectiv elevul 

major decid, în cursul anului şcolar, schimbarea opţiunii de a frecventa ora de Religie, situaţia 
şcolară a elevului respectiv pe anul în curs se încheie fără disciplina Religie. 
(4) În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au 

asigurat condiţiile necesare pentru frecventarea orelor la această disciplină. 
(5) Elevilor aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (3) şi (4) li se vor asigura activităţi educaţionale 

alternative în cadrul unităţii de învăţământ, stabilite prin hotărârea consiliului de administraţie. 
Art. 88. (1) Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare 
disciplină de studiu/modul cel puţin media anuală 5,00/calificativul "Suficient", iar la purtare, 

media anuală 6,00/calificativul "Suficient". 
Art. 89. Elevii sunt declaraţi amânaţi, conform art. 128-129 din ROFUIP. 

Art. 90. Elevii sunt declaraţi corigenţi, conform art. 130 din ROFUIP. 
Art. 91. Elevii sunt declaraţi repetenţi, conform art. 131-132 din ROFUIP. 

Art. 92. (1) După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o singură 
disciplină de învăţământ/un singur modul au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se 
aprobă de către director, în cazuri justificate, o singură dată pe an şcolar. 

(2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unităţii de învăţământ, în termen de 24 
de ore de la afişarea rezultatelor examenului de corigenţă. 

(3) Reexaminarea se desfăşoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu 
mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar. 

(4) Comisia de reexaminare se numeşte prin decizia directorului şi este formată din alte cadre 
didactice decât cele care au făcut examinarea anterioară. 
Art. 93. Examinarea pentru elevii declaraţi corigenţi sau amânaţi, susținerea examenelor de 

diferenţă, se realizează conform art. 134 din ROFUIP 
Art. 94. Obligaţia de a frecventa învăţământul obligatoriu este stabilită de art. 135 din 

ROFUIP 
Art. 95. Elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ din altă ţară sau la 
organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României 

activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări pot dobândi calitatea de elev 
în România numai după recunoaşterea sau echivalarea de către inspectoratele şcolare 

judeţene, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv de către minister a studiilor 
urmate în străinătate şi, după caz, după susţinerea examenelor de diferenţă stabilite în cadrul 

procedurii de echivalare, conform art. 136 din ROFUIP 
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Art. 96. (1) Elevilor care urmează să continue studiile în alte ţări pentru o perioadă 

determinată de timp, li se rezervă, la solicitarea scrisă a părintelui, tutorelui sau susţinătorului 
legal. 
(2) În cazul în care o persoană, indiferent de cetăţenie sau statut, solicită înscrierea în 

sistemul de învăţământ românesc după începerea cursurilor noului an şcolar, se aplică 
procedura referitoare la recunoaştere şi echivalare şi, după caz, cea prevăzută la articolele 

precedente, dacă nu i se poate echivala anul şcolar parcurs în străinătate. 
Art. 97. (1) Consiliul profesoral al Școlii Gimnaziale” Gheorghe Popovici” Apateu validează 

situaţia şcolară a elevilor, pe clase, în şedinţa de încheiere a cursurilor semestriale/anuale, iar 
secretarul consiliului consemnează în procesul-verbal numărul elevilor promovaţi, numărul şi 
numele elevilor corigenţi, repetenţi, amânaţi, exmatriculaţi, precum şi numele elevilor cu note 

la purtare mai mici de 7,00. 
(2) Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică în scris părinţilor, 

tutorilor sau susţinătorilor legali sau, după caz, elevilor majori, de către învăţător/ profesorul 
diriginte, în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor fiecărui semestru/an şcolar. 
(3) Pentru elevii amânaţi sau corigenţi, învăţătorul/profesorul diriginte comunică în scris 

părinţilor, tutorelui sau susţinătorului legal programul de desfăşurare a examenelor de 
corigenţă şi perioada de încheiere a situaţiei şcolare. 

(4) Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau al 
elevului/absolventului major, documentele elevului, cu excepţia situaţiei prevăzute de Legea 

nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

SECŢIUNEA a 2-a 

Examenele organizate la nivelul unităţilor de învăţământ 
 

Art. 98. (1) Examenele organizate de unităţile de învăţământ sunt: 
  a) examen de corigenţă; 
  b) examen de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii declaraţi amânaţi; 

  c) examen de diferenţe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învăţământ este 
condiţionată de promovarea unor astfel de examene; 

  d) examinări/testări organizate în vederea înscrierii elevilor în clasa pregătitoare/, 
respectiv în clasa a V-a. 

 (2) Se interzice organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în prima clasă a 
învăţământului primar. Examinarea de specialitate, în acest caz, se va face numai în situaţia în 
care părintele, tutorele sau susţinătorul legal decide înscrierea copilului în clasa pregătitoare 

înainte de vârsta stabilită prin lege şi se realizează de către Centrul judeţean de resurse şi 
asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională. 

(3) Organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în clasa a V-a este permisă în 
următoarele situaţii:a) numărul cererilor de înscriere în clasa a V-a depăşeşte numărul 

locurilor oferite; 
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Art. 99. Desfăşurarea examenelor de diferenţă are loc, de regulă, în perioada vacanţelor 

şcolare. 
Art. 100. La examenele de diferenţă pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de 
învăţământ la alta nu se acordă reexaminare. 

Art. 101. (1) Probele pentru desfăşurarea examenelor sunt prevăzute la art. 142-143 din 
ROFUIP. 

Art. 102. (1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina/modulul de examen, dacă 
obţine cel puţin calificativul "Suficient"/media 5,00. 

(2) Sunt declaraţi promovaţi anual elevii care obţin, la fiecare disciplină/modul la care susţin 
examenul de corigenţă, cel puţin calificativul "Suficient"/media 5,00. 
(4) Organizarea și desfășurarea examenelor se face conform art. 144-147 din ROFUIP. 
 

 CAPITOLUL IV  
Transferul copiilor şi elevilor 

 
Art. 103. (1) În cadrul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu, transferul elevilor se 
realizează conform art. 148-151 din ROFUIP. 
(2) Transferul beneficiarilor primari ai educaţiei se face cu aprobarea consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul şi cu avizul consiliului de 
administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă. 

a) în prima etapă, cererea este depusă de către reprezentantul legal al elevului, la unitatea 

şcolară unde doreşte să se transfere şi primeşte aprobare. 

b) în a doua etapă, solicită pe baza cererii aprobată de unitatea şcolară primitoare, avizul 
instituţiei de la care pleacă. 

(3) După aprobarea transferului, unitatea de învăţământ primitoare este obligată să solicite 
situaţia şcolară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învăţământ de la care se 

transferă elevul este obligată să trimită la unitatea de învăţământ primitoare situaţia şcolară a 
celui transferat, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea 

situaţiei şcolare de către unitatea de învăţământ la care s-a transferat, elevul transferat 
participă la cursuri în calitate de audient. 

(4) În învăţământul antepreșcolar/preșcolar, gimnazial, elevii se pot transfera conform art. 
150 din ROFUIP. 

(5) Alte condiții în care se pot efectua transferurile sunt prevăzute de art.155-156, art. 158-

159, din ROFUIP. 

(6) Transferurile se pot aproba şi în cazul unor condiţii speciale cum ar fi: 

a) transferul de la învăţământul privat autorizat, la învăţământul de stat, în vacanţele şcolare, 
în cazul în care părinţii nu îşi mai pot achita taxele şcolare. 
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b) transferurile în timpul semestrului, se pot aproba ca urmare a problemelor apărute în 

familii, în cazul divorţului, prin schimbarea temporară a domiciliului. la schimbarea domiciliului 
părinților într-o altă localitate, în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei 
expertize medicale efectuate de direcția de sănătate publică; 

c) transferurile se pot realiza şi în timpul semestrelor pentru copiii aflaţi în 
plasament, cărora li se schimbă asistentul maternal şi domiciliul. 

(7) Elevii se pot transfera de la o clasa la alta, de la un școală la altul sau de la un profil sau 

forma de invatamant la alta astfel: 
-  Elevii școlii, de la o clasa la alta cu respectarea profilului si a efectivelor de 30 de elevi pe 
clasa; 

- Toate transferurile se efectueaza cu acordul directorului unitatii primitoare si cu avizul 

consultativ al directorului de la care pleaca elevul, in vacanta de vara dupa sesiunea de 
corigente si sustinerea examenului de diferenta (daca este cazul), cu aprobarea Consiliului de 

Administratie din școală. 
 

 
 
 
 
 



                      Şcoala Gimnazială „Gheorghe Popovici”Apateu  
Adresa web: www.scoalaapateu.ro 

Adresa e-mail: scoalaapateu@yahoo.com 
Comuna: Apateu Nr: 425  Judeţul: Arad 

 

Pagină 49 din 59 
 

TITLUL VIII:  
Evaluarea unităţilor de învăţământ 

CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale 

 

Art. 104. În cadrul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu evaluarea instituţională se 
realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme fundamentale: 

  a) inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ; 
  b) evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei. 
Art. 105. (1) Inspecţia de evaluare instituţională a Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” 

Apateu reprezintă o activitate de evaluare generală a performanţelor, prin raportare explicită 
la politicile educaţionale, la scopurile şi obiectivele dezirabile propuse, la standardele asumate 

în funcţionarea acestora. 
(2) Inspecţia de evaluare instituţională se realizează de către inspectoratele şcolare şi 

minister, prin inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ, în conformitate cu 
prevederile regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ, elaborat de minister. 
(3) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, prin inspecţia şcolară, inspectoratele şcolare: 

a) îndrumă, controlează şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare-evaluare; 
b) îndrumă, controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului Școlii 

Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu. 
(4) Conducerea Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu şi personalul didactic nu pot 

refuza inspecţia şcolară, cu excepţia situaţiilor în care, din cauze obiective, probate cu acte 
doveditoare, aceştia nu îşi pot desfăşura activităţile profesionale curente. 

  CAPITOLUL II  

Evaluarea internă a calităţii educaţiei 
 

Art. 106. (1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru Școlii Gimnaziale 
”Gheorghe Popovici” Apateu şi este centrată preponderent pe rezultatele învăţării. 
(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în 

învăţământul preuniversitar. 
Art. 107 (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul fiecărei Școlii Gimnaziale” 

Gheorghe Popovici” Apateu se înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 
(CEAC). 

(2) Pe baza legislaţiei în vigoare, Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu elaborează şi 
adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii. 
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(3) Conducerea Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu este direct responsabilă de 

calitatea educaţiei furnizate. 
Art. 108. În procesele de autoevaluare şi monitorizare internă, se  vor aplica instrumentele 
Cadrului naţional de asigurare a calităţii în învăţământul profesional şi tehnic. 

Art. 109 (1) Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii sunt realizate în conformitate cu prevederile legale.  

(2) Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, 
cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

(3) Orice control sau evaluare externă a calităţii din partea Agenţiei Române de Asigurare a 
Calităţii în Învăţământul Preuniversitar sau a ministerului se bazează pe analiza raportului de 
evaluare internă a activităţii din Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu. 

 
  CAPITOLUL III  

Evaluarea externă a calităţii educaţiei 
 

Art. 110. (1) O formă specifică de evaluare instituţională, diferită de inspecţia generală a 

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

Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar. 
(2) Evaluarea externă a calităţii educaţiei în Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu se 

realizează, în conformitate cu prevederile legale, de către Agenţia Română de Asigurare a 
Calităţii în Învăţământul Preuniversitar. 
(3) Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu se supune procesului de evaluare şi 

acreditare, în condiţiile legii. 
(4) Evaluarea, autorizarea şi acreditarea se fac la nivelul structurilor instituţionale, conform 

prevederilor legale. 
(5) În cazul evaluării externe realizate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Preuniversitar, în bugetul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu vor fi 
asigurate, în mod distinct, din finanţarea de bază, sumele necesare acoperirii costurilor, 
conform tarifelor percepute de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 

Preuniversitar pentru această activitate. 
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TITLUL IX 
Partenerii educaţionali 

      CAPITOLUL   I  
Drepturile părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali 

 

Art. 111. (1) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai antepreşcolarului/preşcolarului/elevului 
sunt parteneri educaţionali principali ai Școlii Gimnaziale” Gheorghe Popovici” Apateu. 

(2) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului/elevului au acces la toate informaţiile 
legate de sistemul de învăţământ care privesc educaţia copiilor lor. 
(3) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului/elevului au dreptul de a fi susţinuţi de 

sistemul de învăţământ, pentru a se educa şi a-şi îmbunătăţii aptitudinile ca parteneri în 
relaţia familie-şcoală. 

Art. 112. (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie 
informat periodic referitor la situaţia şcolară şi la comportamentul propriului copil. 

(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească 
informaţii referitoare numai la situaţia propriului copil. 
Art. 113. (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta 

Școlii Gimnaziale” Gheorghe Popovici” Apateu în concordanţă cu procedura de acces, dacă: 
a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul 

Școlii Gimnaziale” Gheorghe Popovici” Apateu; 
b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice; 

c) depune o cerere/alt document la secretariat; 
d) participă la întâlnirile programate cu educatorul /educatoarea / învăţătorul / profesorul 
pentru învăţământ preşcolar/profesorul diriginte; 

e) participă la acţiuni organizate de asociaţia de părinţi. 
(2) Consiliul de administraţie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al părinţilor, tutorilor 

sau susţinătorilor legali în Școala Gimnazială” Gheorghe Popovici” Apateu. 
Art. 114. Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu 
personalitate juridică, conform legislaţiei în vigoare. 

Art. 115. (1) Rezolvarea situaţiilor conflictuale sesizate de părintele/tutorele/susţinătorul 
legal al copilului/elevului în care este implicat propriul copil se face prin discuţii amiabile cu 

salariatul Școlii Gimnaziale” Gheorghe Popovici” Apateu implicat, 
educatorul/educatoarea/învăţătorul/ /profesorul pentru învăţământul 

preşcolar/primar/profesorul diriginte. Părintele/tutorele/susţinătorul legal al copilului/elevului 
are dreptul de a solicita ca la discuţii să participe şi reprezentantul părinţilor. În situaţia în 
care discuţiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele/tutorele/susţinătorul 

legal are dreptul de a se adresa conducerii Școlii Gimnaziale” Gheorghe Popovici” Apateu, 
printr-o cerere scrisă, în vederea rezolvării problemei. 



                      Şcoala Gimnazială „Gheorghe Popovici”Apateu  
Adresa web: www.scoalaapateu.ro 

Adresa e-mail: scoalaapateu@yahoo.com 
Comuna: Apateu Nr: 425  Judeţul: Arad 

 

Pagină 52 din 59 
 

(2) În cazul în care părintele/tutorele/susţinătorul legal consideră că starea conflictuală nu a 

fost rezolvată la nivelul Școlii Gimnaziale” Gheorghe Popovici” Apateu, acesta are dreptul de a 
se adresa, în scris, inspectoratului şcolar pentru a media şi rezolva starea conflictuală. 

  CAPITOLUL  II  

Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali 
 

Art. 116. (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia 
de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru 

şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor. 
(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care nu asigură şcolarizarea elevului, în perioada 
învăţământului obligatoriu, poate fi sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă 

cuprinsă între 100 lei şi 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii. 
(3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (2) se 

realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului 
de administraţie al Școlii Gimnaziale” Gheorghe Popovici” Apateu. 
(4) La înscrierea copilului/elevului în Școlii Gimnaziale” Gheorghe Popovici” Apateu, părintele, 

tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în 
vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/formaţiune de studiu/pentru evitarea 

degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi/preşcolari din colectivitate/ Școlii Gimnaziale” 
Gheorghe Popovici” Apateu. 

(5) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia 
legătura cu educatorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/profesorul diriginte pentru a 
cunoaşte evoluţia copilului/elevului. Prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal va fi 

consemnată în caietul educatorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/profesorul diriginte 
pentru învăţământ, cu nume, dată şi semnătură. 

(6) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor 
din patrimoniul unităţii de învăţământ, cauzate de elev. 

(7) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din învăţământul preșcolar are obligaţia 
să îl însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea orelor de curs să 
îl preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susţinătorul legal nu poate să desfăşoare o 

astfel de activitate, împuterniceşte o altă persoană. 
(8) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din învăţământul, gimnazial şi ciclul 

inferior al școlii are obligaţia de a solicita, în scris, retragerea elevului în vederea înscrierii 
acestuia într-o unitate de învăţământ din străinătate. 
Art. 117. Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a 

copiilor/elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ. 
Art. 118. (1) Respectarea prevederilor prezentului regulament şi a regulamentului de 

organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ este obligatorie pentru părinţii, tutorii sau 
susţinătorii legali ai copiilor/elevilor. 

(2) Nerespectarea dispoziţiilor art. 173 alin. (6), art. 174 şi art. 175 din ROFUIP atrage 
răspunderea persoanelor vinovate conform dreptului comun. 
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  CAPITOLUL III  

    Adunarea generală a părinţilor 
 

Art. 119. (1) La nivelul Școlii Gimnaziale” Gheorghe Popovici” Apateu, Adunarea generală a 

părinţilor este constituită din toţi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copiilor/elevilor de la 
grupă/formaţiune de studiu. 

(2) Adunarea generală a părinţilor hotărăşte referitor la activităţile de susţinere a cadrelor 
didactice şi a echipei manageriale a unităţii de învăţământ, în demersul de asigurare a 

condiţiilor necesare educării copiilor/elevilor. 
(3) În adunarea generală a părinţilor se discută problemele generale ale colectivului de 
copii/elevi şi nu situaţia concretă a unui copil/elev. Situaţia unui copil/elev se discută 

individual, numai în prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al copilului/elevului 
respectiv. 

Art. 120. (1) Adunarea generală a părinţilor se convoacă educatorul/învăţătorul/ profesorul 
pentru învăţământul preşcolar sau profesorul diriginte, de către preşedintele comitetului de 
părinţi al clasei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi ori al elevilor clasei. 

(2) Adunarea generală a părinţilor se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este 
valabil întrunită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul părinţilor, tutorilor sau 

susţinătorilor legali ai copiilor/elevilor din grupa/clasa respectivă şi adoptă hotărâri cu votul a 
jumătate plus unu din cei prezenţi. În caz contrar se convoacă o nouă adunare generală a 

părinţilor, în cel mult 7 zile, în care se pot adopta hotărâri, indiferent de numărul celor 
prezenţi, cu votul a jumătate plus unu din aceştia. 

  CAPITOLUL IV  

    Comitetul de părinţi 
 

Art. 121. (1) La nivelul Școlii Gimnaziale” Gheorghe Popovici” Apateu, se înfiinţează şi 
funcţionează comitetul de părinţi pe grupă/clasă, care se alege, prin majoritate simplă a 

voturilor, în fiecare an, în adunarea generală a părinţilor, convocată de 
educatorul/educatoarea//profesorul pentru învăţământul preşcolar care prezidează şedinţa. 
(2) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 30 

de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar. 
(3) Consiliul de conducere al comitetul de părinţi pe grupă/clasă se compune din 3 persoane: 

un preşedinte şi 2 membri. În prima şedinţă după alegere, membrii comitetului decid 
responsabilităţile fiecăruia, pe care le comunică educatorului/profesorului. 
(4) Consiliul de conducere al comitetului de părinţi pe grupă/clasă reprezintă interesele 

părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai copiilor/elevilor clasei în adunarea generală a 
părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei şi în 

relaţiile cu echipa managerială.  
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Art. 122. Preşedintele comitetului de părinţi pe grupă/clasă reprezintă interesele părinţilor, 

tutorilor sau susţinătorilor legali în relaţiile cu organizaţia de părinţi şi prin aceasta în relaţie cu 
conducerea unităţii de învăţământ şi alte foruri, organisme şi organizaţii. 
Art. 123. Comitetul de părinţi poate decide să susţină, inclusiv financiar prin asociaţia de 

părinţi cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar, 
întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de 

părinţi nu este obligatorie. 
(2) Sponsorizarea unei grupe/clase de către un operator economic/persoane fizice se face 

cunoscută comitetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare 
pentru copii/elevi/părinţi, tutori sau susţinători legali. 
(3) Este interzisă implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din unitatea de învăţământ în 

strângerea fondurilor. 

  CAPITOLUL  V  
Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi 

 
Art. 124. (1) La nivelul Școlii Gimnaziale” Gheorghe Popovici” Apateu funcţionează Consiliul 
reprezentativ al părinţilor care este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi. 

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură, fără personalitate juridică, a cărei 
activitate este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a 
părinţilor din unitatea de învăţământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri şi 

cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii şi a primi finanţări de orice fel de la 
persoane fizice sau juridice. Se poate implica în activităţile Școlii Gimnaziale” Gheorghe 

Popovici” Apateu prin acţiuni cu caracter logistic - voluntariat. 
(4) La nivelul Școlii Gimnaziale” Gheorghe Popovici” Apateu se poate constitui Asociaţia de 
părinţi în conformitate cu legislaţia în vigoare, privind asociaţiile şi fundaţiile. 

Art. 125. (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2 
vicepreşedinţi ale căror atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între 

cei 3, şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 
(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar. 

Convocarea şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către preşedintele 
acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreşedinţi. 
(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociația părinților din cadrul Școlii Gimnaziale” 

Gheorghe Popovici” Apateu desemnează reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor 
legali în organismele de conducere şi comisiile Școlii Gimnaziale” Gheorghe Popovici” Apateu. 

(4) Consiliul reprezentativ al părinţilor decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a 
voturilor celor prezenţi. 

  (5) Preşedintele reprezintă Consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte persoane 
fizice şi juridice. 
  (6) Preşedintele prezintă, anual, raportul de activitate al Consiliului reprezentativ al 

părinţilor. 
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Art. 126. (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” 

Apateu poate face demersuri privind atragerea de resurse financiare, constă în contribuţii, 
donaţii, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi din 
străinătate, care vor fi utilizate pentru: modernizarea şi întreţinerea patrimoniului Școlii 

Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu, a bazei materiale şi sportive; acordarea de premii şi 
de burse elevilor; sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare; acordarea de sprijin 

financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială precară; alte 
activităţi care privesc bunul mers al Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu sau care sunt 

aprobate de adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă. 
(2) Fondurile colectate vor fi gestionate de către Școlii Gimnaziale” Gheorghe Popovici” Apateu 
și se cheltuiesc numai prin decizia organizaţiilor părinţilor, din proprie initiativă sau în urma 

consultării consiliului de administraţie. 
(3) Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri. 

(4) Organizaţia de părinţi colaborează cu structurile asociative ale părinţilor la nivel local, 
judeţean, regional şi naţional. 
(5) Atribuțiile Consiliului reprezentativ al părinților/Asociației de părinți sunt 
prevăzute la art. 184  din ROFUIP. 

 

  CAPITOLUL VI  
    Contractul educational 

 
Art. 127. (1) Școala Gimnazială” Gheorghe Popovici” Apateuîncheie cu părinții, tutorii sau 

susținătorii legali, în momentul înscrierii preșcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un 
contract educațional în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților. 

(2) Modelul contractului educațional este prezentat în Anexa nr. 2 din ROFUIP și anexa 16 din 
prezentul regulament. Acesta este particularizat la nivelul Școlii Gimnaziale” Gheorghe Popovici” 

Apateu prin hotărârea consiliului de administrație, după consultarea consiliului reprezentativ al 
părinților 

(3) Contractul educațional este valabil pe toată perioada de școlarizare în cadrul Școlii 

Gimnaziale” Gheorghe Popovici” Apateu. 

(3) Contractul educaţional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare ale părţilor 

semnatare - respectiv Școlii Gimnaziale” Gheorghe Popovici” Apateu, beneficiarul primar al 
educaţiei, părintele, tutorele sau susţinătorul legal, scopul pentru care se încheie contractul 

educaţional, drepturile părţilor, obligaţiile părţilor, durata valabilităţii contractului, alte clauze. 

(4) Contractul educaţional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore 
sau susţinător legal, altul pentru Școlii Gimnaziale” Gheorghe Popovici” Apateu şi îşi produce 
efectele de la data semnării. 

(5) Consiliul de administraţie monitorizează modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în 

contractul educaţional. 
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(6) Comitetul de părinţi al clasei urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în 

contractul educaţional de către fiecare părinte, tutore sau susţinător legal şi adoptă măsurile 
care se impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document. 

(7) Eventualele modificări se pot realiza printr-un act adițional acceptat de ambele 
părți și care se atașează contractului educațional 

CAPITOLUL VII  
Şcoala şi comunitatea. Parteneriate/Protocoale între unităţile de 

învăţământ şi alţi parteneri educaţionali 

 
Art. 128 . (1) Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii 
locale colaborează cu consiliul de administraţie şi cu directorul, în vederea atingerii 

obiectivelor Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu. 

(2) Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu poate realiza parteneriate cu asociaţii, 
fundaţii, instituţii de educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi 
nonguvernamentale sau alte tipuri de organizaţii, în interesul beneficiarilor direcţi ai educaţiei. 

(3) Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu încheie parteneriate şi protocoale de 

colaborare cu operatorii economici, în vederea derulării orelor de instruire practică. Protocolul 
conţine prevederi clare cu privire la responsabilităţile părţilor, referitoare la asigurarea 

securităţii elevilor şi a personalului şcolii, respectarea normelor de sănătate şi securitate în 
muncă, asigurarea transportului la şi de la operatorul economic, durata activităţilor, drepturile 
şi îndatoririle elevilor, utilizarea fondurilor realizate, cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare. 

Art. 129 (1) Școala Gimnazială” Gheorghe Popovici” Apateu încheie protocoale de parteneriat 
cu organizaţii nonguvernamentale, unităţi medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, 

asociaţii confesionale, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite 
prin proiectul de dezvoltare instituţională/planul de acţiune al unităţii de învăţământ. 

(2) Protocolul conţine prevederi cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare. 

(3) În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului Școlii Gimnaziale” Gheorghe Popovici” 

Apateu, în protocol se va specifica concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării 
securităţii copiilor/elevilor. 

(4) Bilanţul activităţilor realizate va fi făcut public, prin afişare la sediul unităţii, pe site-ul 
şcolii, prin comunicate de presă şi prin alte mijloace de informare. 

(5) Școala Gimnazială” Gheorghe Popovici” Apateu poate încheia protocoale de parteneriat şi 

pot derula activităţi comune cu unităţi de învăţământ din străinătate, având ca obiectiv 
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principal dezvoltarea personalităţii copiilor şi a tinerilor, respectându-se legislaţia în vigoare 

din statele din care provin instituţiile respective. 

(6) Reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali se vor implica direct în buna 

derulare a activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează încadrul Școlii Gimnaziale” 
Gheorghe Popovici” Apateu. 
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TITLUL X 
Dispoziții tranzitorii și finale 

Art. 130. Atribuțiile stabilite prin Regulamentul de Organizare a Unităților de Învățământ, în 
sarcina participanților la actul de învățământ, care nu se regăsesc în alte titluri, capitole, 
secțiuni, ori anexe ale Regulamentul de Organizare și Funcționare al Școlii Gimnaziale” 

Gheorghe Popovici” Apateu, sunt prevăzute în anexele la prezentul regulament. 

(2) Atribuțiile personalului vor fi detaliate în fișele de post, aprobate în CA și prin deciza 
directorului, în conformitate cu legislația în vigoare. 

Art. 131. (1) Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat 
derulării examenelor/ evaluărilor naționale. 

(2) În școală fumatul este interzis, conform prevederilor legislației în vigoare. 

(3) Prin intermediul site-ului internet al Școlii Gimnaziale” Gheorghe Popovici” Apateu, părinții 

vor fi informați cu privire la activitățile care sunt organizate de școală, ori care sunt în 
responsabilitatea școlii. 

(4) În Școala Gimnazială” Gheorghe Popovici” Apateu se asigură dreptul fundamental la 

învățătură și este interzisă orice formă de discriminare a preșcolarilor/copiilor, elevilor și a 
personalului din Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu. 

(5) Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu se asigură că părinţii şi elevii sunt informaţi 
în privinţa drepturilor, obligaţiilor şi sancţiunilor ce decurg din ROF și ROFUIP.  

(6) Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu va păstra un registru al incidentelor în care 

se specifică încălcările regulilor de către elevi şi măsurile legale care au fost luate de școală.  

(7) Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu încurajează victimele faptelor penale să facă 
o declaraţie în acest sens. Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu va raporta 
întotdeauna dacă se află în situaţia de a fi partea vătămată.  

(8) Acolo unde este posibil, pe baza unor considerente întemeiate, Școala Gimnazială 

”Gheorghe Popovici” Apateu va colabora întotdeauna la aducerea la îndeplinire a unor 
sancţiuni judiciare care se pot aplica eventual în cazul unui elev al Școlii Gimnaziale ”Gheorghe 

Popovici” Apateu.  

(9) Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu va colabora cu poliția pentru realizarea 

măsurilor pe care poliţia le consideră necesare în aplicarea prevederilor legale şi pentru 
menținerea ordinii publice.  
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(10) Dacă există suspiciuni referitoare la ameninţarea gravă a siguranţei în școală, ca şi în 

cazul manifestării unor comportamente infracţionale de către elevi în școală şi în împrejurimile 
acesteia, atunci Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu poate să anunţe ofiţerul de 
poliţie din sectorul respectiv şi, dacă este necesar, să aplice în mod judicios măsurile ce 

trebuie întreprinse.  

(11) Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu va depune toate eforturile pentru a preveni 
excluderea elevilor din școală. Inspectorul şcolar va fi implicat, într-un astfel de caz încă din 

etapele iniţiale. 

Art. 132 . Prezentul regulament intră în vigoare de la data aprobării lui de către Consiliul de 
administrație și se înregistrează la secretariatul Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu. 

Art. 133. (1) Respectarea regulamentului de organizare și funcționare al Școala Gimnazială 
”Gheorghe Popovici” Apateu este obligatorie. 

(2) Nerespectarea Regulamentului de organizare și funcționare constituie abatere și se 

sancționează conform prevederilor legale. 

Art. 134. După aprobare, regulamentul de organizare și funcționare al Școala Gimnazială 
”Gheorghe Popovici” Apateu se afișează la avizier.  

Art. 135. Regulamentul de organizare și funcționare a școliii va fi multiplicat, distribuit 
educatorilor şi profesorilor, iar un exemplar se va afla la biblioteca școlii, pentru consultare.  

Art. 136.  Regulamentul de organizare și funcționare al Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” 

Apateu va fi prelucrat în orele de dirigenţie şi va fi adus la cunoștinţa părinţilor de către 
educatori şi diriginţi. 

Art. 137. Prezentul regulament poate fi revizuit anual, în termen de cel mult 45 de zile de la 
începutul fiecărui an școlar.  

Art. 138. Regulamentul de organizare și funcționare al Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” 

Apateu nu se substituie legilor şi regulamentelor în vigoare din domeniul educaţiei şi nici nu 
poate contraveni acestora. 

Colectivul de elaborare: 

1. Vlad Claudiu Daniel - director 

 
2. Hagău Călin – președinte Consiliul Reprezentativ al Părinților 

 
3. Vlad Lenuța – responsabil  comisie metodică învățătoare 

 

4. Botaș Alina – responsabil CEAC 


