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CAPITOLUL I 

DISPOZITII GENERALE 

 
Art. 1 Prezentul regulament contine prevederi privind organizarea procesului 

instructiv-educativ, cadrele didactice, elevii si parintii din Scoala gimnaziala nr. 

20  si este elaborat in conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 cu modificarile 

si completarile ulterioare si ale regulamentului cadru de organizare si functionare 

a unitatilor de invatamant preuniversitar aprobat prin O.M.E.N.C.S. nr. 

5079/2016, modificat și completat prin OMEN nr. 3027/08.01.2018. 

 

Art. 2 Regulamentul de organizare si functionare a scolii gimnaziale nr. 20, a fost 

dezbatut in consiliul profesoral si aprobat in consiliul de administratie, fapt ce ii 

confera caracter obligatoriu pentru elevi, cadre didactice, parinti si personal 

administrativ. 

 

 Art. 3 Prezentul regulament se aplica in localul si curtea Scolii gimnaziale nr.20   

si poate fi revizuit anual in termen de cel mult 30 de zile de la inceputul fiecarui 

an scolar si se aproba prin hotarare a consiliului de administratie. Propunerile 

pentru revizuirea regulamentului de organizare si functionare a scolii gimnaziale 

nr.  20 se depun in scris si se inregistreaza la secretariatul unitatii de invatamant. 

 

Art. 4 Regulamentul de organizare si functionare a scolii gimnaziale nr. 20, are ca 

beneficiari elevii, oferind cadrul organizatoric de exercitare a dreptului la 

invatatura, garantat de Constitutie si Legea Educatiei Nationale si asigura 

personalului didactic conditiile optime pentru a desfasura activitatea instructiv – 

educativa. 

 

CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA UNITATII DE INVATAMANT 

 
Art. 5 Scoala gimnaziala nr.20 organizeaza cursuri de zi, invatamant primar si 

gimnazial, pe baza planurilor de scolarizare  dezbatute in consiliul profesoral, 

avizate in consiliul de administratie si aprobate de ISMB. 

 

Art. 6 In limita planului de scolarizare si a efectivelor maxime pe clase , stabilite 

de lege, Scoala gimnaziala nr.20 are obligatia sa scolarizeze elevii care au 

domiciliul pe strazile arondate unitatii. De asemenea poate scolariza elevi care nu 

apartin cu domiciliul Scoalii gimnaziale nr. 20, cu respectarea efectivelor maxime 

pe clase conform Legii nr. 1/2011, Legea Educației Naționale. 
 



Art. 7 Perioada de inscriere va fi stabilita in fiecare an printr-o decizie a 

directorului in baza planificarii calendaristice stabilita de M.E.N. 

 

Art. 8.- Organizarea programului scolar 

a)  Cursurile scolare se desfasoara intr-un singur schimb(800-1400)astfel : 

- clasele din învățământul primar, 800 – 1245 ; 

- clasele V- VIII 800-1450 . 

b) Durata orei de curs este de 50 min la clasele V-VIII si de 45 min. la 

clasele din învățământul primar, iar durata pauzelor este de 10 min., 

respectiv 15 min. 

c) In invatamantul primar, dupa cea de-a doua ora de curs, pauza este de 

20 min. 

d) Durata orelor si a pauzelor poate fi modificata, pe o perioada 

determinata, la propunerea motivată a directorului, prin hotararea  

consiliului de administratie si cu aprobarea inspectorului scolar 

general. 

 

Art. 9.- Formatiunile de studiu cuprind clase si se constituie la propunerea 

directoarului prin hotararea  consiliului de administratie. 

a)In situatii exceptionale, pe baza unei justificari corespunzatoare, scoala 

poate organoza formatiuni de studiu sub efectivul minim sau peste efectivul 

maxim, cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar. 

   

 

CAPITOLUL III. 
MANAGEMENTUL UNITATII DE INVATAMANT 

 
Art. 10 – Unitatea de invatamant este condusa de consiliul de administratie de 

director si director adjunct. 

 

Art. 11 – Consiliul de administratie 

a) Consiliul de administratie al scolii gimnaziale nr.20 este organul de 

conducere  al unitatii de invatamant  si este format din  9 membri. 

b) Componenta consiliului de administratie este stabilita astfel: 

- directorul unitatii-presedinte;  

- cadre didactice – 3 membri; 

- reprezentanti ai parintilor – 2 membri; 

- reprezentanti ai consiliului local  - 2 membri;. 

- reprezentant al primarului - 1 membru; 

 

c) Activitatea consiliului de administratie se desfasoara pe baza graficului 

si tematicii stabilite la inceputul fiecarui semestru. 



d) Atributiile, competentele si functionarea consiliului de administratie 

este reglementata de OMEN nr. 4619/22.09.2014 metodologia cadru de 

organizare si funtionare a consiliului de administratie din unitatile de 

invatamant preuniversitar și în conformitate cu prevederile art. 18 (alin. 

3 și alin. 5) din O.M.E.N.C.S. nr. 5079/2016, modificat și completat 

prin OMEN nr. 3027/08.01.2018. 

 
 Art. 12 – Directorul 

a) Directorul unitatii scolare exercita conducerea executiva a unitatii de 

invatamânt . 

b) Directorul este direct subordonat inspectorului scolar  general  si are 

responsabilitatile prevazute in fisa postului elaborata de acesta cu 

respectarea contractului de management educational. 

c) Directorul unitatii scolare elaboreaza fisa postului directorului adjunct 

, care ii este direct subordonat. 

d) Directorul este presedintele consiliului de administratie si consiliului 

profesoral. 

e) Atributiile generale ale directorului precum si atributiile specifice sunt 

reglementate de Legea Educatiei Nationale art.97 si de  regulamentului 

de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar 

aprobat prin O.M.E.N.C.S. nr.5079/2016.( art. 20-23) modificat și 

completat prin OMEN nr. 3027/08.01.2018. 

 

Art. 13 – Directorul adjunct  

a) In activitatea sa, directorul este ajutat de directorul adjunct aflat in 

subordinea sa directa 

b) Directorul adjunct isi desfasoara activitatea in baza unui contract de 

management educational incheiat cu cu directorul unitatii de invatamant 

si indeplineste atributiile stabilite prin fisa postului. 

c) Directorul adjunct exercita, prin delegare, toate atributiile directorului, in 

lipsa acestuia. 

 

CAPITOLUL IV 

PERSONALUL UNITATII DE INVATAMANT 
 

Art. 14 – In unitatea de invatamant, personalul este format din personal didactic, 

care pate fi didactic de conducere, didactic de predare, didactic auxiliar si personal 

nedidactic. 

 

Art. 15 – Selectia personalului didactic si nedidactic se face prin concurs/examen, 

conform normelor specifice. 

 



Art.16 – Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar si 

nedidactic se realizeaza prin incheierea contractului individual de munca cu 

unitatea de invatamant, prin reprezentantul sau legal. 

 

Art.17 – Competentele, responsabilitatile, drepturile, obligatiile, evaluarea si 

raspunderea disciplinara a personalului din unitatea de invatamant sunt 

reglementate de legislatia in vigoare si regulamentului de organizare si 

functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar aprobat prin O.M.E.N.C.S. 

nr.5079/2016 ( art.40-56) modificat și completat prin OMEN nr. 3027/08.01.2018. 

 

CAPITOLUL V 
ORGANISME FUNCTIONALE LA NIVELUL UNITATII DE 

INVATAMANT 
 

Art. 18- Consiliul profesoral 

a) Consiliul profesoral este alcatuit din totalitatea cadrelor didactice de 

conducere, de predare, titulari si suplinitori.  

b) Presedintele consiliului profesoral este directorul scolii . 

c) Functionarea , competentele si atributiile consiliului profesoral sunt stabilite 

de art.98 din Legea Educatie Nationale si de  prevederilor cuprinse intre 

art.57–59 regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de 

invatamant preuniversitar aprobat prin O.M.E.N.C.S. nr.5079/2016 

modificat și completat prin OMEN nr. 3027/08.01.2018. 

d) Consiliul profesoral isi desfasoara activitatea pa baza graficului si tematicii 

stabilite  si aprobate de acesta la inceputul fiecarui semestru . 

 

Art. 19 – Consiliul clasei  

1. Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de 

predare si instruire practica care preda la clasa respectiva, din cel putin 

un parinte delegat al comitetului de parinti al clasei si din 

reprezentantul elevilor clasei respective, cu exceptia invatamantului 

primar . 

2. Presedintele consiliului clasei este  dirigintele/invatatorul. 

3. Consiliul clasei se intruneste cel putin odata pe semestru. El se poate 

intruni ori de cate ori situatia o impune, la solicitarea 

invatatorului/dirigintelui sau a reprezentantilor parintilor si ai elevilor. 

 

4. Atributiile si functionarea consiliului clasei sunt prevazute in 

regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant 

preuniversitar aprobat prin O.M.E.N.C.S. nr.5079/2016 (art.61-64) 

modificat și completat prin OMEN nr. 3027/08.01.2018. 

 



Art. 20 – Catedrele/ comisiile metodice 

a) In cadrul unitatii de invatamant catedrele/ comisiile metodice se constituie 

din minimum trei membri, pe discipline de studiu, pe discipline inrudite 

sau pe arii curriculare. 

b) In invatamantul primar, catedrele/comisiile metodice se constituie pe ani de 

studiu sau pe nivel de invatamant. 

c) Activitatea catedrei / comisiei metodice este coordonata de seful catedrei 

respectiv responsabilul comisiei metodice, ales prin vot secret de catre 

membrii catedrei/comisiei si validat de consiliul de administratie al scolii.  

d) Sedintele catedrele/comisieie metodice se tin lunar sau de cate ori directorul 

sau membrii catedrei/comisiei considera ca este necesar. Sedintele se 

desfasoara dupa o tematica elaborate la nivelul catedrei, sub indrumarea 

sefului de catedra si aprobata de directorul unitatii de invatamant. 

e) Atributiile catedrelor/comisiilor si ale responsabililor acestora sunt 

prevazute in regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de 

invatamant preuniversitar aprobat prin O.M.E.N.C.S.nr.5079/2016 (art.66-

67) modificat și completat prin OMEN nr. 3027/08.01.2018. 

 
Art. 21 – Comisiile din unitatea de invatamant 
 La nivelul fiecarei unitati de invatamant functioneaza urmatoarele comisii: 

1. cu caracter permanent; 

2. cu caracter temporar; 

3. cu caracter ocazional. 

(A) Comisiile cu caracter permanent sunt: 

a) Comisia pentru curriculum; 

b) Comisia de evaluare si asigurare a calitatii; 

c) Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera 

didactică; 

d) Comisia de securitate si sanatate in munca si pentru situatii de 

urgenta; 

e) Comisia pentru controlul managerial intern; 

f) Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de 

coruptie si discriminarii in mediul scolar si promovarea 

interculturalitatii; 

 

 

(B) Comisiile cu caracter temporar si ocazional sunt: 

a)  Comisia pentru asigurarea suplimentrului de hrana constand in produse de 

panificatie si produse de lapte; 

b) Comisia de scolarizare; 

c)  Comisia de organizare a olimpiadelor scolare; 

d) Comisia de organizare si desfasurare a examenelor de corigenta; 



e)  Comisia de monitorizare a absenteismului; 

f) Comisia de monitorizare a parcurgerii materiei si notarii ritmice; 

g) Comisia de mobilitate a personalului didactic; 

h) Comisia de achizitii si licitatii publice; 

i) Comisia de acordare a burselor scolare; 

j)  Comisia de acordare a ajutorului ”Euro 200” 

k) Comisia de intocmire a orarului; 

l) Comisia de inventariere si casare; 

m) Comisia pentru implementarea ”Programului SDS”; 

n) Comisia SIIIR; 

o) Comisia de incadrare, salarizare; 

       

        Comisiile cu caracter ocazional, pot fi infiintate , ori de cate ori se impune 

constituirea unei astfel de comisii pentru rezolvarea unor problem specific aparute 

la nivelul unitatii de invatamant. 

 

 

CAPITOLUL VI 

RESPONSABILITATI ALE PERSONALULUI DIDACTIC 

IN UNITATEA DE INVATAMANT 
 

 

Art. 22 – Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare 
a) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 

este, de regulă, un cadru didactic titular, ales de consiliul profesoral și 

aprobat de către consiliul de administrație. 

b) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 

coordonează activitatea educativă din unitatea de învățământ, inițiază, 

organizează și desfășoară activități extra - școlare și extra curri culare la 

nivelul unității de învățământ, în colaborare cu șeful comisiei diriginților,cu 

responsabilul comisiei de învățământ primar, cu consiliul reprezentativ al 

părinților al unității de învățământ și asociației de părinți, cu reprezentanți 

ai consiliului elevilor, cu consilierul școlar și cu partenerii guvernamentali 

și neguvernamentali. 

c)  Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare își desfășoară activitatea pe baza prevederilor strategiilor 

Ministerului Educației Naționale privind educația formală și nonformală. 

f)  Atributiile coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare sunt prevazute in regulamentul de organizare si functionare a 

unitatilor de invatamant preuniversitar aprobat prin O.M.E.N.C.S. nr. 



5079/2016.(art.69-71) modificat și completat prin OMEN nr. 

3027/08.01.2018. 

 

Art. 23 – Profesorul diriginte 

a) Coordonarea activității claselor de elevi din învățământul gimnazial, se 

realizează prin profesorii diriginți. 

b)  Un cadru didactic poate îndeplini atribuțiile de profesor diriginte la o 

singură clasă. 

c)  În cazul învățământului primar, atribuțiile dirigintelui revin 

învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar. 

d)  Profesorii diriginți sunt numiți, anual, de către directorul unității de 

învățământ, în baza hotărârii consiliului de administrație, luată după 

consultarea consiliului profesoral. 

e)  La numirea diriginților se are în vedere principiul continuității, astfel încât 

o clasă să aibă același diriginte pe parcursul unui ciclu de învățământ. 

f)  De regulă, poate fi numit ca diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor 

care are cel puțin o jumătate din norma didactică în unitatea de învățământ 

și care predă la clasa respectivă. 

g)  Pot fi numiți ca profesori diriginți și cadrele didactice din centrele și 

cabinetele de asistență psihopedagogică. 

h) Ativitatile specifice functiei de diriginte si atributiile acestuia sunt 

prevazute in regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de 

invatamant preuniversitar aprobat prin O.M.E.N.C.S. nr. 5079/2016 (art. 

74-78) modificat și completat prin OMEN nr. 3027/08.01.2018. 

 

CAPITOLUL VII 

TIPUL SI CONTINUTUL DOCUMENTELOR 

MANAGERIALE 

 
Art. 24 – Documentele pentru optimizarea managementului unitatii de 

invatamant sunt: 

- Documentele de diagnoza 

- Documentele de prognoza 

- Documentele de evidenta. 

 

Tipul documentelor pentru optimizarea managementului unitatii de 

invatamant, precum si continutul acestora sunt prevazute in  regulamentul cadru 

de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar aprobat prin 

O.M.E.N.C.S. nr.5079/2016 (art.29-38) modificat și completat prin OMEN nr. 

3027/08.01.2018. 

 



CAPITOLUL VIII 

PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC 

 
Art. 25 – Compartimentul secretariat  

a)  Compartimentul secretariat cuprinde, posturile de secretar-șef, și 

informatician. 

b)  Compartimentul secretariat este subordonat directorului unității de 

învățământ și îndeplinește sarcinile stabilite de reglementările legale și/sau 

atribuite, prin fișele postului. 

c) Secretariatul funcționează în program de lucru cu elevii, părinții, tutorii sau 

susținătorii legali sau alte persoane interesate din afara unității, potrivit 

unui program de lucru aprobat de director, în baza hotărârii consiliului de 

administrație. 

g) Atributiile compartimentului secretariat sunt prevazute in regulamentul de 

organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar aprobat 

prin O.M.E.N.C.S. nr. 5079/2016 (art.82-83) modificat și completat prin 

OMEN nr. 3027/08.01.2018. 

 

 

Art. 26 – Compartimentul financiar  

a) Compartimentul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul 

unității de învățământ în care sunt realizate: fundamentarea și execuția 

bugetului, ținerea evidenței contabile,întocmirea/transmiterea situațiilor 

financiare asupra fondurilor și patrimoniului unității, precum și celelalte 

activități prevăzute de legislația în vigoare cu privire la finanțarea și 

contabilitatea instituțiilor. 

b)  Din compartimentul financiar fac parte administratorul financiar  

c)  Compartimentul financiar este subordonat directorului unității de 

învățământ. 

d) Atributiile, responsabilitatile si managementul financiar sunt prevazute in 

regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant 

preuniversitar aprobat prin O.M.E.N.C.S. nr. 5079/2016 (art.85) modificat 

și completat prin OMEN nr. 3027/08.01.2018. 

 

 

Art. 27– Compartimentul administrativ 

a) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de 

patrimoniu și este alcătuit din personalul nedidactic al unității de 

învățământ. 

b)  Compartimentul administrativ este subordonat directorului unității de 

învățământ. 



c) Atributiile, responsabilitatile si managementul administrativ sunt prevazute 

in regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant 

preuniversitar aprobat prin O.M.E.N.C.S. nr.5079/2016 (art.90) modificat și 

completat prin OMEN nr. 3027/08.01.2018. 

 

CAPITOLUL IX 

BENEFICIARII PRIMARI AI INVATAMANTULUI 

PREUNIVERSITAR 

 
Art. 28 –Dobandirea si exercitarea calitatii de beneficiar primar al educatiei 

a) In invatamantul general obligatoriu, calitatea de beneficiar primar al 

educatiei se dobandeste prin inscrierea in unitatea scolara. La Scoala 

gimnaziala nr. 20 se pot inscrie elevii in conformitate cu art. 6 din prezentul 

regulament, pe baza solicitarii scrise adresate de părinti sau tutori. 

h) Dobandirea si exercitarea calitatii de beneficiar primar al educatiei se face 

conform art. 98-105 din regulamentul de organizare si functionare a 

unitatilor de invatamant preuniversitar aprobat prin O.M.E.N.C.S nr. 

5079/2016 modificat și completat prin OMEN nr. 3027/08.01.2018. 

 
Art. 29- Drepturile beneficiarilor primari ai educatiei. 

a) Elevii din scoala gimnaziala nr.20 se bucura de toate drepturile prevazute in 

prezentul regulament si nici o alta activitate din scoala nu le poate leza 

demnitatea sau personalitatea  
i) Drepturile beneficiarilor primari ai educatiei sunt garantate si  respectate de 

tot personalul scolii in conformitate cu art. 6-12 din Statutul elevului 

aprobat prin O.M.E.N.C.S. nr. 4742/2016. 

 

Art. 30 – Obligatiile beneficiarilor primari ai educatiei. 

Indatoririle si obligatiile elevilor sunt prevazute la art.14-15 din 

O.M.E.N.C.S.nr. 4742/2016 - Statutul elevului. 

In Scoala Gimnaziala nr. 20 , elevii au urmatoarele obligatii:  

a) Beneficiarii primari ai educației din scoala gimnaziala nr. 20 au obligația de 

a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a 

dobândi competențele și de a-și însuși cunoștințele prevăzute de programele 

școlare. 

b) Beneficiarii primari ai educației trebuie să aibă un comportament civilizat și 

o ținută decentă, atât în unitatea de învățământ, cât și în afara ei. 

c)  Beneficiarii primari ai educației, în funcție de nivelul de înțelegere și de 

particularitățile de vârstă și individuale ale acestora, vor fi stimulați să 

cunoască și încurajați să respecte: 



- prezentul Regulament și Regulamentul de organizare și funcționare a 

unității de învățământ; 

- regulile de circulație; 

- normele de securitate și sănătate în muncă; 

- normele de prevenire și de stingere a incendiilor; 

- normele de protecție civilă; 

- normele de protecție a mediului. 

d)  Este interzis elevilor din scoala gimnaziala nr. 20: 

- să distrugă documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi 

matricole, documente din portofoliul educațional etc.; 

- să deterioreze bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale 

didactice și mijloace de învățământ, cărți de la biblioteca școlii, mobilier 

școlar, mobilier sanitar, spații de învățământ etc.); 

- să aducă și să difuzeze în unitatea de învățământ materiale care, prin 

conținutul lor, atentează la independența, suveranitatea și integritatea 

națională a țării, care cultivă violența și intoleranța; 

- să organizeze și să participe la acțiuni de protest, care afectează 

desfășurarea activității de învățământ sau care afectează participarea la 

programul școlar; 

- să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ; 

- să dețină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unității de 

învățământ și în afara acestuia, droguri, substanțe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, țigări și să participe la jocuri de noroc; 

- să introducă și/sau să facă uz în perimetrul unității de învățământ de 

orice tipuri de arme sau de alte produse pirotehnice, cum ar fi muniție, 

petarde, pocnitori, brichete etc., precum și sprayuri lacrimogene, 

paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta 

integritatea fizică și psihică a beneficiarilor direcți ai educației și a 

personalului unității de învățământ; 

- să posede și/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau 

pornografic; 

- să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor și 

al concursurilor; prin excepție de la această prevedere, este permisă 

utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, doar cu acordul 

cadrului didactic, în situații de urgență sau dacă utilizarea lor poate 

contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ. Pe durata orelor 

de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din 

sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ; 

- să înregistreze activitatea didactică; prin excepție de la această 

prevedere, este permisă înregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic, 

în cazul în care această activitate poate contribui la optimizarea 

procesului instructiv-educativ; 



- să lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale 

explozibile în perimetrul unității de învățământ; 

- să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare și atitudini 

ostentative și provocatoare; 

- să aducă jigniri și să manifeste agresivitate în limbaj și în comportament 

față de colegi și față de personalul unității de învățământ sau să lezeze în 

orice mod imaginea publică a acestora; 

- să provoace, să instige și să participe la acte de violență în unitate și în 

afara ei; 

- să părăsească incinta unității de învățământ în timpul pauzelor sau după 

începerea cursurilor,fără avizul profesorului de serviciu sau al 

învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar / 

profesorului diriginte; 

- să aibă o atitudine care constituie o amenințare la adresa siguranței 

celorlalți elevi și/sau a personalului unității de învățământ. 

- Sa alerge pe holuri sau salile de clasa; 

- Sa se joace cu mingea in clasa sau holuri; 

- Sa lipseasca nemotivat de la cursuri; 

- Sa-si insuseasca bunuri sau sume de bani care nu le apartin; 

e) Elevii au obligația să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte 

cadrelor didactice pentru consemnarea notelor, precum și părinților, 

tutorilor sau  susținătorilor legali, pentru informare în legătură cu situația 

lor școlară. 

f) Elevii din scoala gimnaziala nr. 20, au obligația de a utiliza cu grijă 

manualele școlare primite gratuit și de a le restitui în stare bună la sfârșitul 

anului școlar.  

g) Elevii sunt obligati sa aiba o tinuta decenta si sa poarte semnul distinctiv al 

unitatii scolare. 

h) Elevii sunt obligati sa vina la scoala cu 10 minute inaintea inceperii 

programului, iar după ce a sunat de intrare ei au obligatia sa astepte 

profesorul/invatatorul in banca; 

i) La intrarea in clasa a cadrelor didactice, elevii sunt obligati sa se ridice in 

picioare si să raspundă civilizat la salutul acestora; 

j) In timpul lectiilor, elevii au obligatia sa urmareasca cu atentie explicatiile, 

sa se anunte prin ridicarea mânii când vor sa vorbescă si sa raspunda numai 

atunci când sunt solicitati de professor/invatator. 

k)  Elevii nu au voie sa-si schimbe locul in banca fara acordul cadrelor 

didactice; 

l) Elevii nu au voie sa se aplece peste ferestrele deschise sau peste balustrade, 

nu au voie sa coboare scarile sa alunece pe balustrade; 

m) Elevii nu au voie sa umble la tablourile electrice la prizele din clase si 

laboratoare, la becuri sau neoane sau la sistemul de alarmare in caz de 

incendiu in mod nejustificat;   



 

 

Art. 31 – Recompense ale beneficiarilor primari ai educatiei. 

a) Elevii care obtin rezultate remarcabile in activitatea scolara si extrascolara si se 

disting prin comportament exemplar pot fi recompensati conform art. 13 

Statutul elevului aprobat prin O.M.E.N.C.S. nr. 4742/2016 

b)  Premiul de onoare al Scolii gimnaziale nr. 20 se acorda elevului (elevilor) care 

au obtinut la sfarsitul claselor gimnaziale (cls.V-VIII) cea mai mare medie si 

nota 10 la purtare. 

 

Art. 32 – Sanctiuni ale beneficiarilor primari ai educatiei 

a) Elevii care savarsesc fapte prin care se incalca dispozitiile legale in vigoare, 

inclusive regulamentele scolare vor fi sanctionati in functie de gravitatea 

acestora 

b) Sanctiunile care se aplica elevilor care incalca regulamentele scolare sunt 

prevazute in Statutul elevului aprobat prin O.M.E.N.C.S. nr. 4742/2016 

(art.16-20) si (26-29) 

 

Art. 33 – Consiliul scolar elevilor 

a) Fiecare clasă își va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an, la 

începutul primului semestru. Votul este secret, iar elevii vor fi singurii 

responsabili de alegerea reprezentantului lor. Profesorii nu au drept de vot și 

nici nu le este permisă influențarea deciziei elevilor. 

b) În scoala gimnaziala nr. 20 se constituie consiliul elevilor, format din 

reprezentanții elevilor de la fiecare clasă. 

c) Consiliul elevilor este structură consultativă și partener al unității de 

învățământ și reprezintă interesele elevilor din învățământul preuniversitar la 

nivelul unității de învățământ. 

d) Prin consiliul elevilor, elevii își exprimă opinia în legătură cu problemele care 

îi afectează în mod direct. 

e)  Consiliul elevilor funcționează în baza unui regulament propriu, adaptat la 

specificul și nevoile unității de învățământ, elaborat pe baza unui regulament-

cadru stabilit de Consiliul național al elevilor. 

f) Consiliul profesoral al unității de învățământ desemnează un cadru didactic 

care va stabili legătura între corpul profesoral și consiliul elevilor. 

g) Organizarea, functionarea si atributiile consiliul elevilor sunt prevazute in 

regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant 

preuniversitar aprobat prin O.M.E.N.C.S.nr.4742/2016.(art.40-46)- Statutul 

elevului . 

 

Art. 34 – Activitatea educativă extrascolara 

a) Activitatea educativă extrașcolară din unitățile de învățământ este 

concepută ca mediu de dezvoltare personală, ca modalitate de formare și 



întărire a culturii organizaționale a unității de învățământ și ca mijloc de 

îmbunătățire a motivației, frecvenței și performanței școlare, precum și de 

remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor. 

b) Activitatea educativă extrașcolară din unitățile de învățământ se desfășoară 

în afara orelor de curs. 

c) Activitatea educativă extrașcolară din unitățile de învățământ se poate 

desfășura fie în incinta unității de învățământ, fie în afara acesteia, în palate 

și cluburi ale copiilor, în cluburi sportive școlare,în baze sportive și de 

agrement, în spații educaționale, culturale, sportive, turistice, de 

divertisment. 

d) Activitățile educative extrașcolare desfășurate în unitățile de învățământ pot 

fi: culturale, civice, artistice, tehnice, aplicative, științifice, sportive, 

turistice, de educație rutieră, antreprenoriale, pentru protecție civilă, de 

educație pentru sănătate și de voluntariat. 

e)  Activitățile educative extrașcolare pot consta în: proiecte și programe 

educative, concursuri, festivaluri, expoziții, campanii, schimburi culturale, 

excursii, serbări, expediții, școli, tabere și caravane tematice, dezbateri, 

sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere deschise 

etc. 

f)  Activitățile educative extrașcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al 

unității de învățământ, împreună cu consiliile elevilor, în urma unui studiu 

de impact, în conformitate cu opțiunile elevilor și ale părinților, tutorilor 

sau susținătorilor legali, precum și cu resursele de care dispune unitatea de 

învățământ. 

g) Pentru organizarea activităților extrașcolare sub forma excursiilor, 

taberelor, expedițiilor și a altor activități de timp liber care necesită 

deplasarea din localitatea de domiciliu, trebuie să se respecte prevederile 

stabilite prin ordin al ministrului educației naționale. 

h) Calendarul activităților educative extrașcolare este aprobat de consiliul de 

administrație al unității de învățământ. 

i) Evaluarea activitatii educative la nivelul Scolii gimnaziale nr. 20 se 

realizeaza conform art. 109-111 din regulamentul de organizare si 

functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar aprobat prin 

O.M.E.N.C.S. nr. 5079/2016 modificat și completat prin OMEN nr. 

3027/08.01.2018. 

 

Art. 35 – Evaluarea beneficiarilor primari ai educatiei 

a) Evaluarea are drept scop orientarea și optimizarea învățării. 

b) Conform legii, evaluările în sistemul de învățământ românesc se realizează 

la nivelul de disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire. 

c) Evaluarea rezultatelor invatarii si incheierea situatiei scolare se realizeaza 

in conformitate cu prevederile art.114-138 din regulamentul de organizare 

si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar aprobat prin 



O.M.E.N.C.S. nr. 5079/2016 modificat și completat prin OMEN nr. 

3027/08.01.2018. 

 

Art. 36 – Examenele organizate la nivelul unitatii de invatamant 

a) Examenele organizate de Scoala Gimnaziala nr. 20 se organizeaza si 

desfasoara in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a 

unitatilor de invatamant preuniversitar aprobat prin O.M.E.N.C.S. nr. 

5079/2016 art.139-147 modificat și completat prin OMEN nr. 

3027/08.01.2018. 

 

Art. 37 – Transferul beneficiarilor primari ai educatiei 

a) Beneficiarii primari ai educatiei au dreptul sa se transfere de la o formatiune de 

studio la alta, de la o unitate de invatamant la alta in conformitate cu  

regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant 

preuniversitar aprobat prin O.M.E.N.C.S. nr. 5079/2016 art. 148, 149, 150, 

154, 115, 156, 158, 159, 160. 
 

CAPITOLUL X 

PARTENERII EDUCATIONALI 
 

 

Art. 38 – Drepturile parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali  

a) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al 

antepreșcolarului /preșcolarului /elevului are dreptul să decidă, 

în limitele legii, cu privire la unitatea de învățământ unde va 

studia copilul/elevul. 

b)  Părintele, tutorele sau susținătorul legal al 

copilului/elevului are dreptul să fie informat periodic referitor 

la situația școlară și comportamentul propriului copil. 

c)  Părintele, tutorele sau susținătorul legal al 

copilului/elevului are dreptul să dobândească informații numai 

referitor la situația propriului copil. 

d)  Părintele, tutorele sau susținătorul legal al 

copilului/elevului are acces în incinta unității de învățământ 

dacă: 

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

directorul /directorul adjunct al unității de învățământ; 

• desfășoară activități în comun cu cadrele didactice; 

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

• participă la întâlnirile programate cu învățătorul/institutorul/profesorul 

pentru învățământ preșcolar/primar/profesorul diriginte. 



e) Accesul parintilor tutorilor sau sustinatorilor legali in 

unitatea de invatamant , este prevazut in anexa nr. 2 

 

 

Art. 39 – Indatoririle părintilor, tutorilor sau susținătorilor legali 

a. Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susținătorul legal 

are obligația de a asigura frecvența școlară a elevului în învățământul 

obligatoriu și de a lua măsuri pentru școlarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor. 

b.  Părintele, tutorele sau susținătorul legal care nu asigură școlarizarea 

elevului, în perioada învățământului obligatoriu, poate fi sancționat 

cu amendă cuprinsă între 100 lei și 1000 lei ori este obligat să 

presteze muncă în folosul comunității. 

c.  Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale 

prevăzute la alin. (b) realizează de către persoanele împuternicite de 

primar în acest scop, la sesizarea consiliului de administrație al 

unității de învățământ. 

d.  Conform legislației în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în 

unitatea de învățământ, părintele, tutorele sau susținătorul legal are 

obligația de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă/pentru evitarea 

degradării stării de sănătate a celorlalți elevi / preșcolari din 

colectivitate/unitatea de învățământ. 

e. Părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația ca, cel puțin o 

dată pe lună, să ia legătura cu / învățătorul / institutorul / profesorul 

pentru învățământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaște 

evoluția copilului/elevului. Prezența părintelui, tutorelui sau 

susținătorului legal va fi consemnată în caietul 

învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământ primar, 

profesorului diriginte, cu nume, dată și semnătură. 

f. Părintele, tutorele sau susținătorul legal răspunde material pentru    

distrugerile bunurilor din patrimoniul unității de învățământ, cauzate 

de elev. 

g. Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învățământul 

primar are obligația să-l însoțească până la intrarea în unitatea de 

învățământ, iar la terminarea orelor de curs să-l preia. În cazul în care 

părintele, tutorele sau susținătorul legal nu poate să desfășoare o 

astfel de activitate,împuternicește o altă persoană. 

h. Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a 

copiilor/elevilor și a personalului unității de învățământ.  

 

 

 



Art. 40 – Adunarea generala a părintilor 

a. Adunarea generală a părinților este constituită din toți părinții, tutorii 

sau susținătorii legali ai copiilor/elevilor de la grupă/clasă. 

b. Adunarea generală a părinților hotărăște referitor la activitățile de 

susținere a cadrelor didactice și a echipei manageriale a unității de 

învățământ, în demersul de asigurare a condițiilor necesare educării 

copiilor/elevilor. 

c.  În adunarea generală a părinților se discută problemele generale ale 

colectivului de copii/elevi și nu situația concretă a unui copil/elev. 

Situația unui copil/elev se discută individual, numai în prezența 

părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului respectiv. 

d.  Adunarea generală a părinților se convoacă de către învățătorul/ 

institutorul/ profesorul pentru învățământul primar/ profesorul 

diriginte, de către președintele comitetului de părinți al clasei sau de 

către 1/3 din numărul total al membrilor săi ori al elevilor clasei. 

e.  Adunarea generală a părinților se convoacă semestrial sau ori de câte 

ori este nevoie, este valabil întrunită în prezența a jumătate plus unu 

din totalul părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai 

copiilor/elevilor din grupa/clasa respectivă și adoptă hotărâri cu votul 

a jumătate plus unu din cei prezenți. În caz contrar, se convoacă o 

nouă adunare generală a părinților, în cel mult șapte zile, în care se 

pot adopta hotărâri, indiferent de numărul celor prezenți, cu votul a 

jumătate plus unu dintre aceștia. 

 

Art. 41 – Comitetul de părinți 

a. In scoala gimnaziala nr. 20, la nivelul fiecarei clase se infinteaza si 

functioneaza comitetul de părinți. 

b. Comitetul de părinți se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în 

fiecare an, în adunarea generală a părinților, convocată de învățătorul / 

institutorul/ profesorul pentru învățământul  primar/profesorul diriginte 

care prezidează ședința. 

c. Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți are 

loc în primele 15 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului 

școlar. 

d. Consiliul de conducere al Comitetului de părinți se compune din trei 

persoane: un președinte și doi membri; în prima ședință de după alegere, 

membrii comitetului decid responsabilitățile fiecăruia, pe care le 

comunică profesorului pentru învățământul primar / profesorului 

diriginte. 

e. Consiliul de conducere al Comitetului de părinți reprezintă interesele 

părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai copilului/elevilor clasei în 

adunarea generală a părinților la nivelul școlii, în consiliul reprezentativ 



al părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, în consiliul profesoral, în 

consiliul clasei și în relațiile cu echipa managerială. 

f. Atributiile consiliului de conducere al comitetului de părinti pe clasă 

sunt prevăzute in regulamentul de organizare si functionare a unitatilor 

de invatamant preuniversitar aprobat prin O.M.E.N.C.S nr. 5079/2016 

art. 179 modificat și completat prin OMEN nr. 3027/08.01.2018. 

g. Președintele comitetului de părinți reprezintă părinții, tutorii sau 

susținătorii  egali în relațiile cu conducerea unității de învățământ și alte 

foruri, organisme și organizații. 

h. Comitetul de părinți poate decide să susțină, inclusiv financiar, 

întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a clasei. 

Hotărârea comitetului de părinți nu este obligatorie. 

i. Sponsorizarea unei grupe/clase de către un agent economic/persoane 

fizice se face cunoscută comitetului de părinți. Sponsorizarea nu atrage 

după sine drepturi suplimentare pentru copii/elevi/părinți, tutori sau 

susținători legali. 

j. Este interzisă implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din unitatea 

de învățământ în strângerea fondurilor, aceasta constituind abatere 

disciplinară. 

 

Art. 42 – Consiliul reprezentativ al părinților / Asociatia de parinti 

a) La nivelul Scolii gimnaziale nr. 20, functioneaza consiliul reprezentativ al 

părinților și Asociația de părinți 

b)  Consiliul reprezentativ al părinților din unitatea de învățământ este compus 

din președinții comitetelor de părinți. 

c)  Consiliul reprezentativ al părinților își desemnează președintele și doi 

vicepreședinți ale căror atribuții se stabilesc imediat după desemnare, de 

comun acord între cei trei, și se consemnează în procesul-verbal al ședinței. 

d)  Consiliul reprezentativ al părinților se întrunește în ședințe ori de câte ori 

este necesar. Convocarea ședințelor consiliului reprezentativ al părinților se 

face de către președintele acestuia sau,după caz, de unul dintre 

vicepreședinți. 

e)  Consiliul reprezentativ al părinților desemnează reprezentanții părinților, 

tutorilor sau susținătorilor legali în organismele de conducere și comisiile 

unității de învățământ. 

f)  Consiliul reprezentativ al părinților este întrunit statutar în prezența a 2/3 

din numărul total al membrilor, iar hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu 

majoritatea simplă a voturilor celor prezenți. În situația în care nu se 

întrunește cvorumul, ședința se reconvoacă pentru o dată ulterioară, fiind 

statutară în prezența a jumătate plus 1 din totalul membrilor. 

g)  Președintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinților în relația cu alte 

persoane fizice si juridice. 



h) Atributiile consiliului reprezentativ al părintilor sunt prevăzute in 

regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant 

preuniversitar aprobat prin O.M.E.N.C.S. nr. 5079/2016 art.184 modificat și 

completat prin OMEN nr. 3027/08.01.2018 modificat și completat prin 

OMEN nr. 3027/08.01.2018. 

i) Consiliul reprezentativ al părinților/asociația de părinți a unității de 

învățământ poate atrage resurse financiare extrabugetare, constând în 

contribuții, donații, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau 

juridice din țară și din străinătate, care vor fi utilizate pentru: 

• modernizarea și întreținerea patrimoniului unității de învățământ, a bazei 

materiale și sportive; 

• acordarea de premii și de burse elevilor; 

• sprijinirea financiară a unor activități extrașcolare; 

• acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii 

cu situație materială precară; 

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

aprobate prin hotărâre de către adunarea generală a părinților pe care îi 

reprezintă. 

j) Consiliul reprezentativ al părinților colaborează cu structurile asociative ale 

părinților la nivel local, județean, regional și național. 

k) La nivelul unității de învățământ se constituie Asociația de părinți în 

conformitate cu legislația în vigoare privind asociațiile și fundațiile care 

reprezintă drepturile și interesele părinților din unitatea de învățământ, 

membri ai acesteia. 

 

Art. 43 – Contractul educational 

a) Scoala gimnaziala nr. 20  încheie cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, 

in momen tul înscrierii elevilor, în registrul unic matricol, un contract 

educațional în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale 

părților. 

b)  Modelul contractului educațional este prezentat în Anexa nr. 3, parte 

integrantă a prezentului Regulament.  

c) Contractul educațional este valabil pe toată perioada de școlarizare în cadrul 

unității de învățământ. 

d)  Eventualele modificări se pot realiza printr-un act adițional acceptat de 

ambele părți și care se atașează contractului educațional. 

e)  Contractul educațional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de 

identificare a părților semnatare – respectiv unitatea de învățământ, 

beneficiarul primar al educației, părintele, tutorele sau susținătorul legal, 

scopul pentru care se încheie contractul educațional, drepturile părților, 

          obligațiile părților, durata valabilității contractului, alte clauze. 



f)  Contractul educațional se încheie în două exemplare originale, unul pentru 

părinte, tutore sau susținător legal, altul pentru unitatea de învățământ și își 

produce efectele de la data semnării. 

g)  Consiliul de administrație monitorizează modul de îndeplinire a obligațiilor 

prevăzute în contractul educațional. 

h)  Comitetul de părinți al clasei urmărește modul de îndeplinire a obligațiilor 

prevăzute în contractul educațional de către fiecare părinte, tutore sau 

susținător legal și adoptă măsurile care se impun în cazul încălcării 

prevederilor cuprinse în acest document. 

 

Art. 44 – Scoala si comunitatea, parteneriate/protocoale intre Scoala 

gimnaziala nr. 20 si alti parteneri educationali 

a) Autoritățile administrației publice locale, precum și reprezentanți ai 

comunității locale colaborează cu consiliul de administrație și cu directorul, 

în vederea atingerii obiectivelor unității de învățământ. 

b) Scoala gimnaziala nr. 20 poate realiza parteneriate cu asociații, fundații, 

instituții de educație și cultură, organisme economice și organizații 

guvernamentale și nonguvernamentale sau alte tipuri de organizații, în 

interesul beneficiarilor direcți ai educației. 

c) Scoala gimnaziala nr. 20, de sine stătător sau în parteneriat cu autoritățile 

administrației publice locale și cu alte instituții și organisme publice și 

private: case de cultură, furnizori de formare continuă, parteneri sociali, 

organizații nonguvernamentale și altele asemenea pot organiza la nivel 

local centre comunitare de învățare permanentă, pe baza unor oferte de 

servicii educaționale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-țintă 

interesate. 

d) Scoala gimnaziala nr. 20, în conformitate cu legislația în vigoare și 

prevederile prezentului Regulament, pot iniția, în parteneriat cu autoritățile 

administrației publice locale și cu asociațiile de părinți, în baza hotărârii 

consiliului de administrație, activități educative, recreative, de timp liber, 

pentru consolidarea competențelor dobândite sau de accelerare a învățării, 

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

după școală”. 

e)  Parteneriatul cu autoritățile administrației publice locale are ca scop 

derularea unor activități/programe educaționale în vederea atingerii 

obiectivelor educaționale stabilite de unitatea de învățământ. 

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

propagandă electorală, de prozelitism religios și nu pot fi contrare moralei 

sau legilor statului. 

g)  Autoritățile administrației publice locale asigură condițiile și fondurile 

necesare pentru implementarea și respectarea normelor de sănătate și 

securitate în muncă și pentru asigurarea securității copiilor/elevilor și a 

personalului în perimetrul unității de învățământ. 



h) Scoala gimnaziala nr. 20  încheie parteneriate și protocoale de colaborare cu 

agenții economici, în vederea derulării orelor de instruire practică. 

i)  Protocolul conține prevederi clare cu privire la responsabilitățile părților, 

referitoare la asigurarea securității elevilor și a personalului școlii, 

respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă, asigurarea 

transportului la și de la agentul economic, durata activităților, drepturile și 

îndatoririle elevilor, utilizarea fondurilor realizate, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

j) Scoala gimnaziala nr. 20  încheie protocoale de parteneriat cu organizații 

nonguvernamentale, unități medicale, poliție, jandarmerie, instituții de 

cultură, asociații confesionale, alte organisme, în vederea atingerii 

obiectivelor educaționale stabilite prin proiectul de dezvoltare 

instituțională/ planul de acțiune al unității de învățământ. 

k) Protocolul conține prevederi cu privire la responsabilitățile părților 

implicate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

l)  În cazul derulării unor activități în afara perimetrului unității de 

învățământ, în protocol se va specifica concret cărei părți îi revine 

responsabilitatea asigurării securității copiilor/elevilor. 

m)  Bilanțul activităților realizate va fi făcut public, prin afișare la sediul 

unității, pe site-ul școlii, prin comunicate de presă și prin alte mijloace de 

informare. 

n)  Scoala gimnaziala nr. 20 poate încheia protocoale de parteneriat și pot 

derula activități comune cu unități de învățământ din străinătate, având ca 

obiectiv principal dezvoltarea personalității copiilor și a tinerilor, 

respectându-se legislația în vigoare din statele din care provin instituțiile 

respective. 

o)  Reprezentanții părinților, tutorilor sau susținătorilor legali se vor implica 

direct în buna derulare a activităților din cadrul parteneriatelor ce se 

derulează în unitatea de învățământ. 

 

CAPITOLUL XI 

DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII 

 
Art. 45 - Dispozitii finale si tranzitorii 

a) Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond 

destinat derulării examenelor/evaluărilor naționale. 

b)  În Scoala gimnaziala nr. 20 fumatul este interzis, conform prevederilor 

legislației în vigoare. 

c)  În Scoala gimnaziala nr. 20 se asigură dreptul fundamental la învățătură și 

este interzisă orice formă de discriminare a copiilor/ elevilor și a 

personalului din unitate. 

d) Anexele 1 – 3 fac parte integrantă din prezentul Regulament. 



ANEXA NR. 3 

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE 

ŞCOALA GIMNAZIALA NR.20 

Str. Prevederii nr.19, Sector 3, Bucuresti 

TEL./FAX : 021 345 24 85 

e-mail scoala20sm@gmail.com 

 

CONTRACT EDUCATIONAL 

 

I. Partile semnatare 

1. Unitatea de invatamant SCOALA GIMNAZIALA NR. 20, cu sediul in BUCURESTI 

SECTORUL 3 STR. PREVEDERII NR. 19, reprezentata prin director, doamna Burca 

Carmen 

2. Beneficiarii secundari ai invatamantului preuniversitar definiti, conform legi, drept familiile 

anteprescolarilor, ale prescolarilor si elevilor, reprezentata prin doamna/domnul 

…………………………………………………………….…, parinte/tutore/sustinatorlegal al 

elevului, cu domiciliul in ……………………….., 

…………………………………………………………………………………….. 

3. Beneficiarii primari ai invatamantului preuniversitar definiti, conform legii, drept scolari si 

elevi, reprezentat prin elevul ……………………………............ . 

……………………………………………………………………………………. 

II. Scopul contractului: asigurarea conditiilor optime de derulare a procesului de invatamant 

prin implicarea si responsabilizarea partilor implicate in educatia beneficiarilor primari ai 

educatiei. 

III. Drepturile partilor: drepturile partilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevazute 

in Regulamentul-cadru privind organizarea si functionarea unitatilor de invatamant 

preuniversitar si in Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatii de invatamant.  

IV. Partile au cel putin urmatoarele obligatii:*) 

1. Unitatea de invatamant se obliga: 

a) sa asigure conditiile optime de derulare a procesului de invatamant; 

b) sa asigure respectarea conditiilor si a exigentelor privind normele de igiena scolara, de 

protectie a muncii, de protectie civila si de paza contra incendiilor in unitatea de invatamant; 

c) sa asigure ca tot personalul unitatii de invatamant respecta cu strictete prevederile legislatiei 

in vigoare; 

d) sa asigure ca toti beneficiarii primari si secundari ai educatiei sunt corect si la timp informati 

cu prevederile legislatiei specifice in vigoare; 

e) ca personalul din invatamant sa aiba o tinuta morala demna, un comportament responsabil, in 

concordanta cu valorile educationale, pe care sa le transmita beneficiarului direct; 

f) sa sesizeze, la nevoie, institutiile publice de asistenta sociala/educationala specializata, 

directia generala de asistenta sociala si protectia copilului in legatura cu aspecte care afecteaza 

demnitatea,integritatea fizica si psihica a beneficiarului primar al educatiei; 

g) sa se asigure ca personalul din invatamant nu desfasoara actiuni de natura sa afecteze 

imaginea publica a beneficiarului primar al educatiei, viata intima, privata si familiala a 

acestuia; 

h) sa se asigure ca personalul din invatamant nu va aplica pedepse corporale si nu va agresa 

verbal sau fizic beneficiarul primar al educatiei; 

i) ca personalul didactic sa evalueze direct beneficiarii primari ai educatiei, corect si transparent, 

si sa nu conditioneze aceasta evaluare sau calitatea prestatiei didactice la clasa de obtinerea 

oricarui tip de avantaje; 
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j) sa desfasoare in unitatea de invatamant activitati care respecta normele de moralitate si nu 

pun in niciun moment in pericol sanatatea si integritatea fizica sau psihica a beneficiarilor 

primari ai educatiei,respectiv a personalului unitatii de invatamant; 

k) sa asigure ca in unitatea de invatamant sunt interzise activitatile de natura politica si 

prozelitism religios. 

 

2. Beneficiarul secundar al invatamantului preuniversitar are urmatoarele obligatii: 

a) asigura frecventa scolara a beneficiarului primar in invatamantul obligatoriu si ia masuri 

pentru scolarizarea acestuia, pana la finalizarea studiilor; 

b) prezinta documentele medicale solicitate la inscrierea beneficiarului primar al educatiei in 

unitatea de invatamant, in vederea mentinerii unui climat sanatos la nivel de clasa pentru 

evitarea degradarii starii de sanatate a celorlalti beneficiari directi din colectivitate/unitatea de 

invatamant; 

c) cel putin o data pe luna ia legatura cu invatatorul/institutorul/ profesorul pentru invatamantul 

primar/profesorul diriginte pentru a cunoaste evolutia beneficiarului primar al educatiei; 

d) raspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul scolii, cauzate de beneficiarul 

primar al educatiei; 

e) respecta prevederile Regulamentului de organizare si functionare a unitatii de invatamant; 

f) nu agreseaza fizic, psihic, verbal personalul unitatii de invatamant. 

 

3. Beneficiarul direct are urmatoarele obligatii: 

a) de a se pregati la fiecare disciplina/modul de studiu, de a dobandi competentele si de a-si 

insusi cunostintele prevazute de programele scolare; 

b) de a frecventa cursurile, in cazul beneficiarilor primari ai educatiei din invatamantul de stat, 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri si la fiecare evaluare/ sesiune de examene organizata de unitatea de 

invatamant, in cazul beneficiarilor primari din invatamantul obligatoriu, inscrisi la cursuri cu 

frecventa redusa; 

d) de a avea un comportament civilizat si o tinuta decenta in unitatea de invatamant; 

e) de a respecta Regulamentul de organizare si functionare a unitatii de invatamant, regulile de 

circulatie, normele de securitate si de sanatate in munca, de prevenire si de stingere a 

incendiilor, normele de protectie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele scolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, 

documente din portofoliul educational etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unitatii de invatamant (materiale didactice si 

mijloace de invatamant, carti de la biblioteca scolii, mobilier scolar, mobilier sanitar, spatii de 

invatamant etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, in unitatea de invatamant, materiale care, prin continutul lor, 

atenteaza la independenta, suveranitatea si integritatea nationala a tarii, care cultiva violenta si 

intoleranta; 

i) de a nu organiza/participa la actiuni de protest, astfel decat este prevazut in Statutul elevului; 

j) de a nu detine/consuma/comercializa, in perimetrul unitatii de invatamant, droguri, substante 

etnobotanice, bauturi alcoolice, tigari; 

k) de a nu introduce si/sau face uz, in perimetrul unitatii de invatamant, de orice tipuri de arme 

sau alte produse pirotehnice, cum ar fi munitie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum si 

spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin actiunea lor, pot afecta 

integritatea fizica si psihica a beneficiarilor directi ai educatiei si a personalului unitatii de 

invatamant; 

l) de a nu poseda si/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 



m) de a nu aduce jigniri si de a nu manifesta agresivitate in limbaj si in comportament fata de 

colegi si fata de personalul unitatii de invatamant sau de a leza in orice mod imaginea publica a 

acestora; 

n) de a nu provoca/instiga/participa la acte de violenta in unitatea de invatamant si in 

proximitatea acesteia; 

o) de a nu parasi incinta scolii in timpul pauzelor sau dupa inceperea cursurilor, fara avizul 

profesorului de serviciu sau al invatatorului/institutorului/profesorului pentru invatamantul 

primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului: prezentul contract se incheie, pe toată durata de școlarizare în cadrul 

unității de invatamant. 

 

 Incheiat astazi, ________, in doua exemplare, in original, pentru fiecare parte. 

 

 

 

Scoala Gimnaziala nr.20, 

Prof. Carmen Burca 

 

 

 

 

 

Beneficiar indirect**), 

………...................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**) Parintele/Tutorele/Sustinatorul legal, pentru elevii din invatamantul primar, gimnazial. 
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PROCEDURA OPERATIONALA  

,, PROCEDURA PRIVIND REGLEMENTAREA 

ACCESULUI IN UNITATEA DE INVATAMANT” 

                      COD :P.O.1.05 

1.Lista responsabilitatilor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, 

dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii generale.  

 

 ELEMENTE PRIVIND 

RESPONSABILII/ OPERA TIUNEA 
NUMELE SI 

PRENUMELE FUNCTIA 
 

DATA 

 

SEMNA 

TURA 
 1 2 3 4 5 

1.1  ELABORAT  Munteanu Iuliana RESP.CEAC  5.09.2019   

1.2.  VERIFICA T  
Gheorghitoiu 

Virgil 
DIRECTOR 

ADJ  5.09.2019   

1.3  APROBAT  Burca Carmen DIRECTOR  

 

5.09.2019  
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2.Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale 

 Editia sau dupa caz, revizia 

in cadrul editiei 
Componenta 

revizuita  
Modalitatea 

reviziei  

Data la care se aplica 

prevederile editiei sau  

reviziei editiei 

 1  2  3  
4  

 

2.1  Editia 1  x  x  
09.09.2019  

 
2.2 Revizia I    

3.Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau dupa caz, 

revizia din cadrul editiei procedurii generale  

 Scopul 

difuzarii Ex.nr. Compartiment Functia 
 

Numele si 

prenumele 

 

Data 

primirii 

 

Semnatura 

1 2 3 4 

 

5 

 

6 7 8 

3.1  aplicare  1  

Elevi,cadre didactice, personal 

didactic auxiliar ,personal 

nedidactic, alte persoane care 

doresc sa intre in unitate  

 
Conform 

cataloagelor 

scolare, Statului 

de functii 

09.09.2019  Conform PV 

anexat  



3.2  informare  1  
Elevi,cadre didactice, personal 

didactic auxiliar ,personal 

nedidactic  

 

 

Conform 

cataloagelor 

scolare, Statului 

de functii 

 

09.09.2019  
  

3.3  verificare  
 

1  
conducere  director  Burca Carmen 09.09.2019  

 

3.4  
evidenta  1  secretariat  secretar  

Gheorghe 

Doina 
09.09.2019  

 

3.5  
arhivare  1  secretariat  secretar  Gheorghe 

Doina 
09.09.2019  

 

3.6  

Alte 

scopuri  1  Postare pe site-ul scolii    

4.SCOPUL PROCEDURII  

- Stabilirea metodologiei privind accesul elevilor, cadrelor didactice, a 

personalului didactic auxiliar si a personalului nedidactic , in incinta scolii 

- Stabilirea metodologiei privind accesul persoanelor straine in incinta scolii 

-Stabilirea regulilor privind accesul auto in curtea scolii  

-Asigurarea securitatii si sigurantei elevilor in perimetrul unitatiiscolare 

-Stabilirea responsabilitatilor privind gestionarea modului de acces in unitatea de 

invatamant 

Scopul specific al procedurii -stabilirea modului in care se face accesul in 

unitatea de invatamant prin aplicare a prevederilor Regulamentului de organizare 

si functionare a unitatilor de invatamanant 

5.DOMENIUL DE APLICARE  

Procedura se aplica si se adreseaza tuturor persoanelor care intra in unitatea de 

invatamant.  

• Directorilor unitatii de invatamant 

• Cadrelor didactice  

• Elevilor  

• Personalului didactic auxiliar  

• Personalului nedidactic  

• Persoane straine din exteriorul scolii (parinti, inspectori, alte persoane )  



• Aplicabilitatea ei demareaza din momentul aprobarii ei de catre directorul 

unitatii de invatamant si inregistrarea in registrul de intrari-iesiri.  

6.DOCUMENTATIA APLICABILA PROCEDURII GENERALE  

Documente de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate 

1.OMECTS nr.67843/09.11.2012 

3.Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant 

4. Legea EducatieiNationale Nr.1/2011 
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7.DEFINITII SI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZATI IN 

PROCEDURA 

• procedura operatioala :prezentarea formalizata, in scris a tuturor pasilor ce trebuie urmati, a 

metodelor si procedelor de lucru si a regulilor de aplicat cu privire la aspectul procesua 

• Editie: forma initiala sau actualizata a unei proceduri operationale 

• Revizie in cadrul unei editii–actiune de modificare a uneia sau mai multor componente ale PG.  

ABREVIERI ALE TRMENILOR UTILIZATI 

 PO-procedura operationalaV-verificareCP-consiliu profesoral 

A–aprobareAp-aplicareCA-consiliu de administratie 

E-elaborare A v-avizareAh-arhivare 

8. DESCRIEREA PROCEDURII GENERALE (MOD DE LUCRU) 

Accesul elevilor, cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar si 

nedidactic 

1. Accesul elevilor in curtea scolii se poate face pe intrareapricipala. Elevii trebuie 

sa poarte semnul distinctiv al scolii (vesta de culoare bleumarin cu simbolul 

scolii). Elevii care nu au semne distictive sunt atentionati de cadrele didactice iar 

prof diriginte anunta familia pentru remedierea acestui aspect.  



2. Accesul in salile de clasa se face organizat, fara sa blocheze caile de acces.  

3. Intrarea in scoala se face dupa cum urmeaza: clasele pregatitoaresi clasele II - 

III pe intrarea aferentăcorpului  A(corpul vechi), in intervalul orar 7.40-8.00. 

Iesirea la terminarea programului se face pe aceeasi cale de acces intre orele 11. 

50 – 12.00 . 

Intrarea in scoala pentru clasele a IVa si clasele V-VIII se face pe intrarea din 

curtea scolii in corpul B(corpul nou) in intervalul orar 7.40-8.00.  

4. In timpul desfasurarii programului scolarportile scolii se vor inchide. 

Elevii care au intarziat intra in scoala pe calea de acces destinata cadrelor 

didactice.  
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5. Iesirea elevilor din scoala si in timpul programului sau in pauze este strict 

interzisa, cu exceptia situatiilor speciale, cazuri in care elevii vor putea iesi numai 

dupa ce au obtinut de la profesorul de serviciu/diriginte un bilet de voie; 

profesorul va lua legatura telefonic cu parintele elevului pentru a confirma 

invoirea acestuia.  

6. Parintii pot astepta copiii de la cursuri in afara scolii, in punctul stabilit de 

comun acord cu invatatorul clasei, fara sa blocheze caile de acces.  

7 Pentru asigurarea securitatii si sigurantei elevilor, a personalului si a bunurilor 

aflate in dotarea scolii, cat si pentru preintampinarea violentei in unitatea de 

invatamant, activitatea in scoala este monitorizata video permanent.  



8. Sistemul de monitorizare video este gestionat in conformitate cu prevederile 

Legii nr.667/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucraea datelor cu 

caracter personal si libera circulatie a acestor date si legii nr.506/2004 privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul 

comunicatiilor electronice.  

9. Personalul de paza este obligat sa cunoasca si sa respecte obligatiile ce ii revin, 

fiind direct raspunzator pentru paza si integritatea scolii, a bunurilor si valorilor 

incredintate, precum si pentru asigurarea ordinii si securitatii persoanelor in 

incinta unitatii de invatamant.  

10. Se interzice intrarea elevilor si a tuturor angajatilor scolii insotiti de caini, sau 

sa aiba asupra lor arme au obiecte contondente , substante toxice, explozivo-

pirotehnice, iritante-lacrimogene sau usorimflamabile, publicatiiavand caracter 

obscene sau instigator, precum si stupefiante sau bauturi alcoolice.  

11. Toate cadrele didactice au dreptul de a interzice parintilor sa deranjeze orele 

de curs si sa intrebe orice persoana straina de scopul vizitei in scoala.  

12. Cadrele didactice de serviciu se vor asigura ca accesul in unitate se realizeaza 

cu respectarea prezentei proceduri. 

 

Accesul persoanelor straine 

1.Accesul persoanelor straine se va face doar pe intrarea principala.  

2. Toate persoanele din afara unitatii care intra in scoala vor fi legitimate de 

personalul de paza – care inregistreaza datele din B.I/C.I  in registrul special de 
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intrare-iesire in/din unitate-(numit Registrul pentru evidenta vizitatorilor), ora 

intrarii, motivul vizitei si compartimentul/persoana la care doreste sa mearga.  

3. Personalul de paza raspunde in orice moment de prezenta oricarei persoane 

straine in incinta scolii.  

4. Persoanele straine se legitimeaza in incinta scolii cu ecusonul „Vizitator”.  

5. Personalul de monitorizare si control cum ar fi : inspectori scolari, inspectori de 

specialitate, inspectori generali, ministru, etc., se legitimeaza, se consemneaza in 

Registrul pentru evidenta vizitatorilor,  

6. La parasirea scolii, in acelasi registru, personalul de paza completeaza data 

iesirii din unitatea scolara, dupa ce a inapoiat ecusonul de vizitator.  

7. In cazul in care persoanele straine patrund in scoala fara a se legitima si a fi 

inregistrate in registrul de intrari-iesiri de la poarta, directorul unitatii/profesorul 

de serviciu va solicita interventia politiei si aplicarea prevederilor legii nr. 61 

privind interzicerea accesului persoanelor straine ininstitutiile publice.  

8. Este interzis accesul in scoala a persoanelor aflate sub influenta bauturilor 

alcoolice sau a celor turbulente, a celor avand un comportament agresiv, precum 

si a celor care au intentia vadita de a deranja ordinea si linistea in institutia de 

invatamant. In acest caz se poate actiona butonul de panica.  

9. Se interzice intrarea vizitatorilor insotiti de caini, sau care au asupra lor arme 

sau obiecte contondente , substante toxice, explozivo-pirotehnice, iritante-

lacrimogene sau usorimflamabile, publicatiiavandcharacter obscene sau instigator, 

Scoala 

Gimnaziala Nr. 

20 

 

Procedura operationala 

,, PROCEDURA PRIVIND REGLEMENTAREA 

ACCESULUI IN UNITATEA DE INVATAMANT” 
P.O. 1.05 

 

Editia : I  

Nr.exemplare :3  

 

Revizia:1 

Nr.exemplare:0  

Management  

 

Exemplar:1  

 

Pagina 

1/  



precum si stupefiante sau bauturi alcoolice.  

10. Accesul parintilor in unitatea de invatamant este permis in urmatoarele cazuri:  

• La solicitarea educatorilor/ invatatorilor/profesorilor diriginti/ profesorilor 

clasei/conducerii scolii;  

• La sedintele/consultatiile/lectoratele cu parintii organizate de personalul 

didactic in unitatea de invatamant.  

• Pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/ documente de studii 

sau la alte situatiiscolare care implica relatia directa a parintilor cu 

reprezentantii legali, cu personalul secretariatului scolii, psihologului scolii, 

invatatorul, educatorul, profesorul diriginte sau conducerea scolii;  

• La intalnirile solicitate de parinti programate de comun acord cu dirigintii, 

invatatorii, educatorii, conducerea scolii;  

• La diferite evenimente publice si activitatiscolare si extrascolare organizate 

in incinta unitatilor de invatamant la care sunt invitati sa participe parintii/ 

reprezentantii legali/ reprezentantiicomunitatii;  

• Parintii /tutorii legali au acces in scoala in pauze, doar in cazuri de forta 

majora, ramanand la parterul unitatii, in fata secretariatului, pana la venirea 

cadrului didactic solicitat;  

 Vizitatorii au obligatia, sa respecte reglementarile interne ale unitatii de 

invatamant referitoare la accesul in scoala si sa nu paraseasca locul stabilit pentru 

intalnirea cu persoanele din scoala. Se interzice accesul vizitatorilor in alte spatii 

decat cele stabilite conform declaratieiinitialefara acordul conducerii unitatii de 

invatamant. Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la evacuarea din 

perimetrul scolii a persoanelor respective, de catre organele abilitate si/sau la 

interzicerea ulterioarea a accesului acesteia in scoala;  

12.  Accesul cu masini in curtea scolii este interzis pentru parinti, permis pentru 

profesorii scolii.  

13. In cazul unor incidente grave care tind sa afecteze ordinea publica va fi 

anuntata conducerea scolii sau organele de politie/ jandarmerie.  

9. RESPONSABILITATI SI RASPUNDERI IN DERULAREA PROCEDURII  
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E  
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