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Art. 2. Dispozițiile prezentului regulament sunt întocmite în concordanță cu Statutul Elevului, aprobat prin 
Art. 3. Prezentul Regulament de Ordine Interioară conține dispoziții generale, comune tuturor unităților de
învățământ  din România,  cât  și  reglementări  specifice,  proprii  Școlii  Gimnaziale  ”Ion Ghica”,  Iași,  iar
respectarea  acestuia  este  obligatorie  pentru director,  personalul  didactic  de predare,  personalul  didactic
auxiliar şi nedidactic, elevi şi părinţi.
Art.  4. Regulile  de disciplină  şi  obligaţiile  reciproce  ale  întregului  personal,  precum şi  ale  elevilor  şi
părinţilor care decurg din prezentul Regulament sunt stabilite în vederea desfăşurării în conditii optime şi la
standarde ridicate de calitate a procesului instructiv – educativ, precum şi a activităţilor conexe care se
desfășoară în cadrul unității şcolare.
Art. 5.  Conducerea şcolii va supune dezbaterii proiectul Regulamentului de Ordine Interioară în cadrul
Consiliului Reprezentativ al Părinţilor, Consiliului Profesoral la care participă cu drept de vot și personalul
didactic  auxiliar  și  nedidactic,  în  Consiliul  Elevilor,  fiind  aprobat  prin  hotărârea  Consiliului  de
Administraţie.  După aprobare,  documentul  se va înregistra  la secretariatul unității  și adus la cunoștința
tuturor beneficiarilor prin afișare,  cât şi prelucrarea sa de către toţi profesorii de la învăţământul primar şi
profesorii diriginţi la clase, tuturor elevilor şi părinţilor acestora sub semnătură. 

Un exemplar  din Regulament  va exista  la  biblioteca  şcolii  pentru a putea  fi  consultat  de orice
angajat al unității, de elevi sau de părinţii acestora.
Art. 6. Prevederile prezentului Regulament se pot revizui anual, în termen de cel mult 30 de zile de la
începutul fiecărui an școlar sau completa (ulterior) la initiativa a 2/3 din numărul membrilor Consiliului de
Administraţie şi prin consultarea organizaţiilor sindicale din cadrul şcolii. Modificările şi / sau completările
ulterioare vor fi aduse la cunoştinţa întregului personal şi a elevilor în termen de 3 zile de la efectuare.
Art. 7. Prevederile prezentului Regulament se aplică şi personalului angajat temporar, în regim de plata cu
ora  sau  normă  incompletă,  persoanelor  detaşate  în  unitate,  studenţilor  aflaţi  în  practică  pedagogică  şi
îndrumătorilor acestora, precum şi personalului angajat pentru prestarea de servicii unităţii şcolii.
Art. 8. Regulamentul de Ordine Interioară este adoptat în conformitate cu legislaţia şcolară în vigoare şi nu
i se substituie acesteia; necunoaşterea prevederilor prezentului Regulament nu absolvă personalul şcolii,
elevii şi părinţii acestora de consecinţele încălcării lui.
  

CAPITOLUL II
ORGANIZAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Art.  9.  Şcoala Gimnazială  “ION GHICA” Iaşi  se află  în  subordonarea directă  a I.S.J.  Iaşi  și  a MEN,
funcționând pe baza principiilor stabilite de Legea 1/2011 – Legea Educației Naționale, cu modificările și
completările ulterioare și face parte din rețeaua școlară națională, ca unitate de învățământ cu personalitate
juridică. În această calitate, instituția dispune, în limitele legii, de autonomie instituțională și decizională și
are ca elemente definitorii: actul de înființare, codul de identitate fiscală, cont în trezorerie/bancă, sigiliu cu
insemnele MEN, respectiv conducere, personal, buget și patrimoniu propriu, având dreptul de a întocmi
situații financiare.
Art. 10. Școala Gimnazială ”Ion Ghica” Iași școlarizează formațiuni de studiu din învățământul primar și
gimnazial  obligatoriu  (de  la  clasa  pregătitoare  până  la  clasa  a  VIII,  inclusiv)  în  limita  planului  de
școlarizare aprobat de către ISJ Iași prin înscrierea, cu prioritate, a elevilor cu domiciliul în circumscripția
școlară  arondată.  Înscrierea  se  face  în  urma  unei  solicitări  scrise  din  partea  părintelui/tutorelui  legal
instituit.
Art.  11.  Pentru  înscrierea  elevilor  din  altă  circumscripție  școlară,  părintele/tutorele  legal  instituit  are
dreptul de a solicita școlarizarea fiului/fiicei  sale în baza unei cereri  scrise, care se va aproba de către
Consiliul  de  Administrație  al  unității,  după  asigurarea  școlarizării  elevilor  din  circumscripția  școlară
arondată. Prin excepție de la aceste prevederi, înscrierea în clasa pregătitoare se face conform Metodologiei
privind cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare, aprobată prin Ordin al Ministerului Educației Naționale
(MEN).
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Art. 12. Planul de școlarizare al unității de învățământ se fundamentează și se întocmește în conformitate
cu proiectul planului de dezvoltare instituțională (PDI). Elaborarea proiectului planului de școlarizare este
coordonată de către directorul unității, după consultarea Consiliului Profesoral, a reprezentanților părinților
și se avizează de către Consiliul de Administrație al școlii. 

2.1 Structura anului școlar. 
Art. 13. Structura anului școlar, respectiv perioadele de desfășurare a cursurilor, a vacanțelor și a sesiunilor
de examene naționale  este stabilită  prin Ordin al  M.E.N. în  fiecare an şcolar.  Anul școlar începe la  1
septembrie și se încheie la 31 august din anul calendaristic următor. 
Art. 14. În situații obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități naturale, etc, cursurile școlare pot fi
suspendate pe o perioadă determinată prin decizia Consiliului de Administraţie ori a Consiliului Profesoral
cu aprobarea Inspectoratului Şcolar Județean Iași. În astfel de situaţii, Consiliul de Administraţie va adopta
măsurile necesare pentru parcurgerea integrală a programei şcolare până la sfârşitul anului şcolar, iar aceste
măsuri se aprobă în Consiliul Profesoral al şcolii. 
Art. 15. Deschiderea cursurilor în prima zi a anului şcolar se face pe baza unui program special, începând
cu ora 9.00. Disciplina este asigurată de profesorii pentru învățământ primar/învăţători şi diriginţi, care sunt
obligaţi să însoţească clasa sau să-şi desemneze un înlocuitor, în caz de absenţă motivată.
Art. 16. Încheierea cursurilor se marchează prin festivitatea de premiere a elevilor cu rezultate deosebite,
prilej cu care se atribuie diplome şi premii elevilor clasaţi pe primele locuri din fiecare clasă, respectiv
diplome și distincții celor care s-au evidențiat cu diferite ocazii.  Premiile se atribuie conform legislaţiei
şcolare în vigoare. Diriginţii claselor asigură completarea (scrierea) diplomelor.  

Festivitatea  de  premiere  se  organizează  după un program stabilit  de Consiliul  Profesoral,  fiind
coordonată de consilierul educativ și directorul unității. Elevii premianţi care nu se prezintă la festivitate le
vor fi transmise diplomele ulterior, iar premiile vor fi reţinute la şcoală. La festivitatea de premiere este
obligatorie prezenţa profesorilor diriginţi pentru înmânarea diplomelor, respectiv a cadrelor didactice, care
înmânează distiincțiile acordate. Diriginţii asigură disciplina pe timpul festivităţii, consemnând eventuale
abateri ale elevilor.

2.2  Programul şcolar. Orarul şcolar. 
Art.  17. Orele  de  începere  şi  încheiere  a  cursurilor  se  aprobă  de  către  Consiliul  de  Administraţie  la
propunerea directorului şi a comisiei de întocmire a orarului în baza planului-cadru, aprobat prin OMEN.
Art.  18. Învățământul  primar  și  gimnazial  funcționează,  de  regulă,  în  această  ordine  în  programul  de
dimineață. Durata orelor de curs este de regulă de 50 de minute, iar a pauzelor de 10 minute. Pauza mare,
de 20 minute, se acordă după a doua oră de curs, timp în care elevii își vor ridica produsele distribuite prin
OUG 96/2005. Pentru clasele din învățământul primar, ora de curs este mai mică de 50 minute, iar diferența
de timp va fi destinată activităților liber-alese, recreative.

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 40 minute) şi a pauzelor, pentru a se asigura
timpul necesar desfășurării acestor festivităţi sau pentru lucrările Consiliului Profesoral.
Art. 19. Orarul şcolii se întocmeşte de către Comisia pentru întocmirea orarului şi se aprobă în Consiliul
de Administraţie.
Art.  20.  Activităţile  extracurriculare (pregătirea  suplimentară,  cercurile,  activităţile  cultural-artistice,
sportive, etc.) se desfăşoară în afara orarului şcolii, cu excepţia activităţilor plătite. Conducătorii acestor
activităţi le vor consemna zilnic în condica de prezenţă. Organizarea şi evidenţa acestor activităţi revine
catedrelor şi Comisiei pentru curriculum.
Art. 21. Ordinea şi disciplina se asigură de cadrele didactice, personal auxiliar, profesori de serviciu şi
conducerea şcolii. Se interzice scoaterea elevilor de la orele de curs pe motiv de indisciplină. Solicitările
cluburilor sportive pentru participare la programe de pregătire sau competiţii se depun la secretariat cu 5
zile înainte şi se supun aprobării directorului.
Art. 22. La cererea părinților și în urma analizei de nevoi întreprinse de Consiliul de Administrație, privind
resursele existente (umane, financiare și materiale) din unitate, o comisie propune o ofertă sub forma de
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pachete educaționale pentru programul ”Școală după școală”, conform Metodologiei aprobate de MEN.
Programul ”Școală după școală” se organizează prin decizia Consiliului de Administrație al unității,  cu
avizul ISJ Iași. 

2.3 Formațiunile de studiu
Art.  23.  Formațiunile  de  studiu  cuprind  grupe/clase,  care  se  constituie  la  propunerea  directorului  cu
respectarea prevederilor legale și prin hotărârea Consiliului de Administrație al unității. 
          (1) Efectivele formațiunilor de studiu se constituie între limite minime și limite maxime conform art.
63 din Legea 1/2011, cu modificările  și completările ulterioare.  În situații  excepționale  și în baza unei
justificări temeinice, se pot organiza formațiuni de studiu sub efectivul minim sau peste efectivul maxim cu
aprobarea Consiliului de Administrație al ISJ Iași. :
          (2) Învăţământul special şi special integrat pentru preşcolarii/ elevii cu deficienţe uşoare şi moderate
sau grave/ profunde/severe/asociate se organizează individual, pe grupe sau clase cu efective stabilite prin
lege,  în  funcţie  de  tipul  şi  de  gradul  deficienţei.  Pentru  fiecare  preşcolar/elev  cu  deficienţe
grave/profunde/severe/asociate orientat de către centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională pentru
învăţământul de masă, efectivele existente ale claselor se diminuează cu 3 preşcolari/elevi.
Art.  24.  La înscrierea  în  învățământul  gimnazial,  de regulă,  se asigură  continuitatea  studiului  limbilor
moderne,  ținând cont  de  oferta  educațională  a  unității.  În  situația  în  care  elevul  nu  a  studiat  o  limba
modernă prezentă în oferta școlii, părintele/tutorele legal instituit este obligat să asigure prezența elevului la
un program de sprijin specializat pentru a ajunge la același nivel cu restul elevilor din clasă.

CAPITOLUL III
MANAGEMENTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Art. 25. Școala Gimnazială ”Ion Ghica”, Iași ca unitate cu personalitate juridică este condusă de Consiliul
de Administrație și de director. Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea unității de învățământ
acționează  în  comun  cu  toate  organismele  interesate:  Consiliul  Profesoral,  Consiliul  Reprezentativ  al
Părinților, Asociația ”Orizonturi” - Asociația părinților și a a cadrelor didactice, Consiliul Reprezentativ al
Elevilor, Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Iași, autoritățile administrației publice locale, ș. a.
Art. 26.  Reprezentarea intereselor unității de învățământ în raporturile cu alte persoane juridice de drept
public sau privat, respectiv persoane juridice se  realizează de către directorul unității de învățământ.

3.1 Consiliul de Administrație
Art. 27. Consiliul de Administrație este organul de conducere al unității de învățământ, care funcționează
în conformitate cu prevederile Legii 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv OMEN
4619/2014 – Metodologia cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de
învățământ preuniversitar.
Art. 28. Directorul unității de învățământ este și președintele Consiliului de Administrație, iar în această
calitate conduce ședințele și semnează hotărârile adoptate de acesta. 

(1) La  ședințele  Consiliului  de  Administrație  participă  de  drept,  reprezentanții  organizațiilor
sindicale reprezentative din unitate cu statut de observatori. 

(2) La ședințele  Consiliului  de Administrație  în care se dezbat aspecte  privind elevii,  participă
reprezentantul Consiliului Reprezentativ al Elevilor, cu statut de observator.

Art. 29. Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt stabilite în conformitate cu prevederile Legii 1/2011,
cu modificările și completările ulterioare, respectiv OMEN 4619/2014 – Metodologia cadru de organizare
și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar.

3.2 Directorul
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Art. 30. Directorul exercită conducerea executivă a unității, în conformitate cu atribuțiile conferite de lege,
cu hotărârile Consiliului de Administrație al unității, cu prevederile prezentului regulament, respectiv alte
reglementări legale.
Art. 31. Funcția de director se ocupă, conform legii, prin concurs public, susținut de către cadre didactice
titulare,  membre  ale  corpului  național  de  experți  în  management  educațional.  Pe  perioada  exercitării
mandatului, directorul unității nu poate deține, conform legii, funcția de președinte sau vicepreședinte al
unui partid politic la nivel local, județean sau național.
Art. 32. Pentru asigurarea finanțării de bază și a finanțării complementare, directorul încheie contract de
management administrativ-financiar cu primarul localității, respectiv contract de management educațional
cu inspectorul școlar general.
Art.  33.  În exercitarea  atribuțiilor  și  a  responsabilităților  sale,  conform prevederilor  legale  în  vigoare,
directorul  emite  decizii  cu caracter  normativ sau individual  și  note de serviciu.  În lipsă,  directorul  are
obligația de a delega atribuțiile către un cadru didactic, membru al Consiliului de Administrație.
Art. 34. Directorul este și președinte al Consiliului Profesoral și prezidează ședințele acestuia. Drepturile și
obligațiile directorului sunt cele prevăzute de legislația în vigoare, respectiv art. 21 din ROFUIP, aprobat cu
OMEN nr. 3027/2018.
Art. 35. Perioada concediului anual de odihnă se aprobă de către inspectorul școlar general.

3.3. Tipul și conținutul documentelor manageriale
Art.  36.  Pentru  optimizarea  managementului  unității  de  învățământ  conducerea  acesteia  elaborează
documente manageriale, astfel:
a. documente de diagnoză;
b. documente de prognoză;
c. documente manageriale de evidență.
Art. 37. (1) Documentele de diagnoză ale unității de învățământ sunt:
a. rapoartele semestriale asupra activității desfășurate;
b. raportul anual asupra activității desfășurate;
c. rapoartele comisiilor și compartimentelor din unitatea de învățământ;
d. raportul anual de evaluare internă a calității

 (2) Documentele de prognoză sunt:
a. planul de dezvoltare instituțională;
b. programul managerial anual;
c. planuri operaționale semestriale;
d. programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.

(3) Documentele manageriale de evidență sunt:
a. statul de funcții;
b. organigrama unității de învățământ
c. schemele orare ale unității de învățământ;
d. planul de școlarizare aprobat;
e. dosarul  cu  instrumentele  interne  de  lucru ale  directorului  pentru  îndrumare și  control;
f. dosarul privind siguranța și securitatea în muncă;
g. dosarul privind protecția civilă;
h. programele de cooperare și parteneriat locale, naționale și internaționale.

3.4 Managementul administrativ
Art.  38.  Evidența,  organizarea,  actualizarea  documentelor  contabile,  prezentarea  situațiilor  financiare
referitoare la  patrimoniu și  administrarea  bazei  didactico-materiale  a  unităților  de  învățământ  se
realizează  în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
Art. 39. (1) Inventarierea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea unității de învățământ se
realizează  în  conformitate  cu prevederile  legale,  de  către  comisia  de  inventariere,  numită  prin  decizia
directorului.
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(2) Modificările  care se operează în listele  ce cuprind bunurile aflate  în proprietatea unității  de
învățământ  se  supun aprobării  Consiliului  de  Administrație  de către  director  la  propunerea motivată  a
compartimentelor de specialitate, vizată pentru control financiar preventiv.
Art. 40. (1) Bunurile  aflate  în  proprietatea  unității  de  învățământ  de  stat  sunt  administrate  de  către
Consiliul  de Administrație.

(2) Bunurile,  care  sunt  temporar  disponibile și  care  fac  parte  din  baza  didactico-materială  a
unităților  de învățământ, pot fi închiriate cu aprobarea Consiliului de Administrație, în conformitate cu
dispozițiile legale în vigoare.

CAPITOLUL IV
PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

(personalul unității)
DISPOZIȚII GENERALE

Art. 41.  Personalul unității este format din personal didactic de conducere, personal didactic de predare,
didactic auxiliar și personal nedidactic. Selecția acestuia se face prin concurs/examen, conform normelor
specifice,  iar  angajarea  în  unitate  se  realizează  prin  încheierea  contractului  individual  de  muncă  prin
reprezentantul său legal.
Art. 42. (1) Competențele, responsabilitățile, drepturile și obligațiile personalului angajat în unitate sunt
cele reglementate de legislația în vigoare. Întregul personal al unității trebuie să îndeplinească condițiile de
studii cerute de postul ocupat, respectiv să fie apt din punct de vedere medical.

  (2) Școala Gimnazială ”Ion Ghica” Iași recunoaşte toate drepturile stipulate în legislaţie, dreptul la
negocieri  colective si individuale, dreptul la protecţia  datelor cu caracter personal precum şi dreptul la
protecţie împotriva concedierilor nelegale.
              (3) Structura de personal și organizarea acestuia se stabilesc prin organigrama unității, prin statul
de funcții,  respectiv proiectul de încadrare. Organigrama unității școlare se propune de către director la
începutul fiecărui an școlar, se aprobă de către Consiliul de Administrație și se înregistrează ca document
oficial la secretariatul instituției. 

Art. 43. (1)Întregul personal al şcolii are obligaţia să manifeste un comportament de înaltă ţinută morală şi
profesională, atât în cadrul şcolii cât şi în afara ei, astfel încât să contribuie la menţinerea şi dezvoltarea
capitalului de imagine de care se bucură şcoala în comunitate.
              (2)Personalul unității trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în conformitate cu urmă-
toarele valori şi principii:imparţialitate şi obiectivitate; independenţă şi libertate profesională; responsabili-
tate morală, socială şi profesională; integritate morală şi profesională; confidenţialitate şi respect pentru
sfera vieţii private; primatul interesului public; respectarea şi promovarea interesului superior al beneficia-
rului direct al  educaţiei;  respectarea legislaţiei generale şi a celei specifice domeniului;  respectarea au-
tonomiei personale; onestitate şi corectitudine; atitudine decentă şi echilibrată; toleranţă; autoexigenţă în
exercitarea profesiei; interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională, în creşterea cal-
ităţii activităţii didactice şi a prestigiului unităţii şi instituţiei de învăţământ preuniversitar, precum şi a spe-
cialităţii, domeniului în care îşi desfăşoară activitatea; o implicare în procesul de perfecţionare a caracteru-
lui democratic al societăţii. 
Art. 44. (1) În Școala Gimnazială ”Ion Ghica” Iași, în cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul
egalității  de tratament față de toți  salariații.  Orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat,
bazată  pe  criterii  de  sex,  orientare  sexuală,  caracteristici  genetice,  vârstă,  apartenență  națională,  rasă,
culoare,  etnie,  religie,  opțiune politică,  origine socială,  handicap,  situație  sau responsabilitate  familială,
apartenență ori  activitate sindicală,  este interzisă.  Salariații  au dreptul ca, în cazul în care se consideră
discriminați,  să  formuleze  sesizări/reclamații  către  Școala  Gimnazială  ”Ion  Ghica”  Iași  sau  împotriva
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acesteia, dacă acesta este direct implicat și să solicite sprijinul organizației sindicale sau al reprezentanților
salariaților pentru rezolvarea situației la locul de muncă.
               (2) Toate cadrele didactice şi didactice auxiliare/nedidactice au datoria de a-şi desfăşura
activitatea profesională în raport cu misiunea instituţiei din care fac parte în scopul realizării obiectivelor
generale  şi  a  celor  specifice  prevăzute  în  Planul  Managerial  şi  Planurile  operaţionale  elaborate  de
conducerea  şcolii  şi  aprobate  de Consiliul  Profesoral.  Membrii  personalului  didactic,  didactic  auxiliar,
medical şi nedidactic au obligatia de a-şi acorda respect reciproc şi de a colabora în vederea sarcinilor
profesionale ce le revin.
Art. 45. Personalul unităţii are dreptul de a participa la programe de formare continuă, în conformitate cu
specificul  activităţii  şi reglementările  în vigoare.  De asemenea,  are obligaţia de a avea o ţinută morală
demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmit elevilor, o vestimentaţie decentă şi un
comportament responsabil și în concordanță cu normele etice stabilite de Codul de Etică al unității.
Art. 46. (1) Toti salariaţii şcolii au datoria de a se preocupa de conservarea şi îmbunătăţirea bazei materiale
a şcolii şi de a utiliza cu responsabilitate resursele materiale din dotare. Responsabilii comisiilor metodice
vor desemna persoanele din cadrul catedrelor ce vor fi responsabile de păstrarea laboratoarelor, cabinetelor
şi a patrimoniului aferent. 

(2) Sălile de clasă vor fi în responsabilitatea directă a educatorilor, profesorilor de la învăţământul
primar şi profesorilor diriginţi, care au obligatia de a recupera de la colectivele respective contravaloarea
daunelor produse.
Art. 47  Personalului unităţii îi este interzisă aplicarea de pedepse corporale, agresarea fizică sau verbală a
elevilor/colegilor, precum şi consumul de băuturi alcoolice sau prezenţa sub influenţa alcoolului în incinta
şcolii. 
Art. 48 În relaţiile cu beneficiarii direcţi ai educaţiei, personalul didactic are obligaţia de a cunoaşte, de a
respecta şi de a aplica norme de conduită prin care se asigură:    
    a) ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a beneficiarilor direcţi ai educaţiei prin: supravegherea atât
pe parcursul activităţilor desfăşurate în unitatea de învăţământ, cât şi în cadrul celor organizate de unitatea
de învăţământ în afara acesteia; interzicerea agresiunilor verbale, fizice şi a tratamentelor umilitoare asupra
beneficiarilor direcţi ai educaţiei; protecţia fiecărui beneficiar direct al educaţiei,  prin sesizarea oricărei
forme de violenţă verbală sau fizică exercitate asupra acestuia,  a oricărei forme de discriminare,  abuz,
neglijenţă sau de exploatare a acestuia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia
şi  promovarea  drepturilor  copilului,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare;  combaterea
oricăror forme de abuz; interzicerea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu beneficiarii direcţi ai edu-
caţiei; 
   b) interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie:  fraudarea examenelor;solicitarea, acceptarea
sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii, în
vederea obţinerii de către beneficiarii direcţi ai educaţiei de tratament preferenţial ori sub ameninţarea unor
sancţiuni, de orice natură ar fi acestea; favoritismul; meditaţiile contra cost cu beneficiarii direcţi ai edu-
caţiei de la formaţiunile de studiu la care este încadrat; 
  c) asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei incluzive; 
  d) respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui beneficiar direct al educaţiei.

Art. 49. (1) Personalul unității are obligația de a veghea la siguranța și securitatea elevilor în incinta unității
de învățământ  pe parcursul desfășurării programului școlar și a activităților extracurriculare/extrașcolare.

(2) Organizarea oricărui tip de manifestare colectivă cu caracter extraşcolar, care se va desfăşura
prin implicarea de cadre didactice / nedidactice şi elevi ai şcolii, se va organiza potrivit procedurii realizate
în acest sens. Organizatorii au datoria de a aduce la cunoştinţa conducerii intenţia organizării unor astfel de
manifestări  cu cel  putin  5 zile  lucrătoare  înainte  de  desfăşurarea  evenimentului  şi  de a  obţine  avizul
necesar  derulării  acesteia.  Întreaga  responsabilitate  revine  persoanelor  care  au  organizat  acţiunea
respectivă.
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Art.  50.  Evaluarea  personalului  se  realizează  conform legislației  în  vigoare  și  în  baza  metodologiilor
specifice,  aprobate  de  MEN. Se  aplică  Procedura  privind  evaluarea  performanţelor  individuale  ale
personalului didactic şi didactic auxiliar cod PO.03.01.

4.1 . PERSONALUL DIDACTIC DE PREDARE
Art. 51. (1) Durata timpului de muncă al personalului didactic este, în medie, de 170-172 de ore pe lună, cu
o durată a programului de lucru de 40 ore pe săptămână (8 ore/zi). 

(2) În programul săptămânal de lucru sunt incluse: activităţi  de predare, activităţi de pregătire a
lecţiilor, activităţi de evaluare/corectare a lucrărilor scrise, activităţi de perfecţionare (de formare continuă),
activităţi  de  diriginţie  şi  consiliere  a  elevilor  şi  părinţilor,  activităţi  în  afara  clasei  şi  extraşcolare
(extracurriculare),  activităţi  desfăşurate  ca învăţător/profesor  de serviciu,  activităţi  desfăşurate în cadrul
catedrei  metodice  şi  în  comisiile  de  lucru  pe  domenii  din  care  face  parte,  participarea  la  şedinţele
Consiliilor Profesorale, de Administraţie (după caz) sau la activităţile prilejuite de Zilele Școlii.

(3) În cazul în care un membru al personalului şcolii nu poate fi prezent la program din motive
medicale sau din cauza unei situaţii de urgenţă, este de datoria sa să anunţe conducerea şcolii sau serviciul
secretariat  la  începutul  zilei  respective.  Neanunţarea  în  prealabil  a  absenţei  se  consideră  absenţă
nemotivată. 
Art. 52. Personalul didactic are dreptul de utilizare a tuturor echipamentelor din dotarea şcolii / a claselor,
echipamente ce sunt necesare în procesul instructiv – educativ, cât şi pentru propria perfecţionare cum ar fi:
calculatoare,  aparatura audio – video sau de laborator, etc.
Art. 53.  Profesorii diriginţi au obligaţia de a ține evidenţa adeverinţelor medicale şi a învoirilor de la
părinţi într-un dosar special, care va sta în şcoală şi va putea fi consultat de către director, profesorii clasei
şi/sau părinţi, autorități cu atribuții în domeniul educației.
Art.  54. Activităţile  extracurriculare  pe care  profesorul  diriginte  le  organizează  cu  colectivul  de  elevi
trebuie să se desfăşoare în afara orelor de curs, cu excepţia unor evenimente speciale, ce trebuie comunicate
şi aprobate de către conducerea şcolii.
Art.  55.  În  cazul  în  care  desfăşurarea  Consiliilor  Profesorale  se  suprapune  cu  anumite  ore  de  curs,
profesorii care predau la clasele respective au obligaţia de a recupera materia pierdută, prezenţa la ședința
Consiliului Profesoral fiind obligatorie.
Art. 56.   (1) Cadrele didactice au obligaţia de a stabili şi promova în relaţii corecte cu elevii şi părinţii
acestora,  bazate  pe  principiile  corectitudinii  şi  respectului  reciproc,  de  a  manifesta  transparenţă  şi
deschidere pentru comunicarea bilaterală. 

(2) Este  interzis  personalului  din Şcoala Gimnazială  “Ion Ghica” să adreseze cuvinte  jignitoare
şi/sau umilitoare elevilor, să recurgă la agresiuni fizice sau gesturi care să exceadă relaţia educator – elev.
Art. 57. (1) Cadrele didactice sunt obligate să semneze zilnic condica de prezenţă şi să consemneze titlul
lecţiei sau activitatea realizată la clasă. Deasemenea, cadrele didactice sunt obligate să realizeze serviciul pe
școală în zilele în care au mai puține ore de curs, iar atribuțiile acestora vor fi stabilite de comisia numită
special în acest sens.

(2) Nu este permis cadrelor didactice întârzierea la orele de curs şi nici utilizarea telefonului mobil
pe parcursul acestora.
Art.  58. Învăţătorii,  profesorii  de  la  învăţământul  primar  şi  diriginţii  claselor  V-VIII  răspund  de
corectitudinea datelor înscrise în catalogul clasei, iar cadrele didactice ce predau la clasă diferite discipline
de învăţământ  răspund de corectitudinea  mediilor  încheiate,  completând procesul  verbal  de la  sfârşitul
catalogului.
Art. 59.  (1) Evaluarea personalului didactic se realizează, în baza fișei de evaluare adusă la cunoștință la
începutul  anului  școlar,  conform legislației  în  vigoare și  în  baza metodologiilor  specifice,  aprobate  de
MEN.

(2) Întreg personalul unitatii şcolare are obligatia de a-şi desfăşura activitatea, astfel încât să fie
aplicate şi promovate normele specifice de asigurare a calității  în învăţământul  preuniversitar,  conform
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Legii  87/2006  –  Legea  calităţii,  cu  modificările  și  completările  ulterioare. Nerespectarea  prevederilor
acestui regulament se consideră abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit legislaţiei şcolare în vigoare.

 

                                                                       Decalogul profesorului

1. Lasă-ţi acasă grijile, neliniştile şi lacrima!
Adu în faţa elevului tău încrederea şi zâmbetul!

2. Îmbracă-te decent, curat şi frumos!
Impune un model de vestimentaţie!

3. Vorbeşte frumos!
Impune un model de exprimare îngrijită, sobră!

4. Poartă-te frumos!
Impune un model de comportament egal, decent, civilizat!

5. Lasă vârsta la poarta şcolii!
Fii mereu tânăr în spirit!

6. Pasionează-te de ceea ce faci!
Nu intra în inerţie!

7. Îmbină exigenţa cu blândeţea!
Creează distanţă între tine şi elev, pentru a fi obiectiv!

8. Fii ferm şi consecvent!
Nu căuta popularitatea ieftină!

9. Consideră-l pe elev egalul tău în gândire, simţire şi trăire!
Evită situaţiile conflictuale!

10. Gândeşte actul intructiv – educativ, ca şi cum tu ai fi elevul!
Învaţă în rând cu elevul!

Înţelege dificultăţile învăţării şi calea eludării lor!

4.2 PERSONALUL DIDACTIC-AUXILIAR
(1)  Personalul  didactic-auxiliar  cuprinde  departamentul  administrativ-financiar,  administrativ

(patrimoniu), biblioteca și compartimentul secretariat. 
(2) Evaluarea personalului didactic-auxiliar se realizează în baza fișei de evaluare adusă la cunoștință la
începutul  anului  școlar,  conform legislației  în  vigoare și  în  baza metodologiilor  specifice,  aprobate  de
MEN.

4.2.1 BIBLIOTECA 
Art. 60. (1) Biblioteca face parte integrantă din structura Şcolii Gimnaziale“Ion Ghica” Iaşi. Biblioteca din
Şcoala Gimnazială “Ion Ghica” contribuie efectiv la formarea și dezvoltarea personală a elevilor, alături de
procesul de predare-învăţare. 

(2) Biblioteca funcţionează potrivit solicitărilor elevilor şi cadrelor didactice, primeşte şi împrumută
cărţi în orice moment din cele 8 ore de activitate. 
Art. 61.  Bibliotecarul este subordonat directorului şcolii, iar programul de lucru este între 8:00 – 16:30.
Art. 62.(1)Bibliotecarul anunţă noutăţile din bibliotecă, apariţiile editoriale pe teme de învăţământ/educaţie
sau de interes pentru elevi.

(2) Bibliotecarul primeşte semnalele de manuale de la edituri, le înregistrează şi întocmeşte anual
situaţiile necesare privind comenzile de manuale școlare. 
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Art. 63. Plecările din unitate ale bibliotecarului se fac cu avizul conducerii şcolii, acesta având obligaţia de
a afişa pe uşa bibliotecii orele în care va lipsi, consemnând motivul (cerc pedagogic, stagiu de formare
profesională, şedinţă de lucru, concediu medical sau odihnă).

4.2.2. COMPARTIMENTUL SECRETARIAT 
Art. 64. (1) Secretariatul este subordonat conducerii şcolii. Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi,
cadre didactice şi alte persoane interesate.  La începutul fiecărui an şcolar, secretarul (secretarul şef) va
întocmi  un  plan  de  activitate  al  compartimentului,  avizat  de  conducerea  şcolii,  respectiv  afișarea
programului de lucru. 

(2) Secretariatul asigură permanenţa pe întreaga perioadă a programului şcolar sau între orele 8:00 –
16:30 pe perioada vacanţelor şcolare, având obligaţia de a verifica, împreună cu profesorul de serviciu,
existenţa tuturor cataloagelor la sfârşitul programului școlar. În perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se
păstrează la secretariat într-un fişet securizat.
Art. 65. Compartimentul secretariat are următoarele responsabilități:

a. asigurarea transmiterii informațiilor la nivelul unității de învățământ;
b. întocmirea, actualizarea și gestionarea bazelor de date de la nivelul unității de învățământ;
c. întocmirea,  înaintarea  spre  aprobare  directorului și  transmiterea  situațiilor  statistice și  a

celorlalte categorii  de  documente  solicitate  de  către  autorități  și  instituții   competente,   de  către
Consiliul  de Administrație ori de către directorul unității de învățământ;

d. înscrierea elevilor pe baza dosarelor personale, ținerea, organizarea și actualizarea  permanentă  a
evidenței  acestora și  rezolvarea  problemelor  privind  mișcarea elevilor, în baza hotărârilor Consiliului de
Administrație;

e. înregistrarea și verificarea dosarelor pentru acordarea burselor sau a altor drepturi care se acordă
elevilor, potrivit legii;

f. rezolvarea  problemelor  specifice  pregătirii și  desfășurării examenelor și  evaluărilor  naționale,
ale examenelor  de  admitere și  de  ocupare  a  posturilor  vacante,  conform  atribuțiilor  specificate  în
fișa postului;

g.  completarea,  verificarea  și  păstrarea  în  condiții  de  securitate  a  documentelor,  arhivarea
documentelor create și intrate în unitatea de învățământ, referitoare la situația școlară a elevilor și a statelor
de funcții pentru personalul unității;

h. procurarea,  completarea,  eliberarea și  evidența  actelor  de  studii și  a  documentelor școlare,
în conformitate  cu  prevederile  „Regulamentului  privind  regimul  juridic  al  actelor  de  studii și  al
documentelor  de  evidență școlară  în  învățământul  preuniversitar”,  aprobat  prin  OMEN;

i.  selecționarea,   evidența  și   depunerea   documentelor  școlare   la  Arhivele   Naționale,   după
expirarea termenelor  de  păstrare,  stabilite  prin  „Indicatorul  termenelor  de  păstrare”,  aprobat  prin
OMEN;

j. păstrarea și aplicarea sigiliului unității școlare, în urma împuternicirii, în acest sens, prin decizie
emisă de director, pe documentele avizate și semnate de către acesta;  

k.  asigurarea   asistenței   tehnice   pentru   emiterea/adoptarea   actelor   de   autoritate,   pentru
încheierea contractelor sau a altor acte juridice care dau naștere, modifică sau sting raporturile juridice
dintre școală și angajați, părinți sau alte persoane fizice sau juridice;

l.  întocmirea,  la  solicitarea  directorului,  a  statelor  de  personal  pentru  toți  angajații  unității  de
învățământ;

m.  întocmirea,  actualizarea  și  gestionarea  dosarelor  de  personal  ale  angajaților  unității  de
învățământ;

n. calcularea drepturilor salariale sau de altă natură, conform legii;
o. gestionarea corespondenței unității de învățământ;
p. întocmirea și  actualizarea  procedurilor  activităților  desfășurate  la  nivelul  compartimentului,

în conformitate cu prevederile legale;
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q. păstrarea legăturii cu toate compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului școlar, din
cadrul autorităților  administrației  publice  locale  sau  din  cadrul  altor  instituții și  autorități  competente
în soluționarea problemelor specifice;

r.  rezolvarea  oricăror  altor  probleme  care,  potrivit  actelor  normative  în  vigoare,  contractelor
colective de muncă  aplicabile,  hotărârilor  Consiliului  de  Administrație  sau  deciziilor  directorului,  sunt
stabilite  în sarcina sa.
Art. 66. Condica de prezenţă se scrie numai în cancelarie de către serviciul secretariat până în dimineaţa
fiecărei zile de curs. 
Art. 67. (1) În secretariat nu pot intra mai mult de 2 persoane odată și doar în interes de serviciu, respectiv
depunerea unei solicitări ce vizează un interes educațional/personal (adeverință de elev/salariat, înscrieri de
elevi, trimiterea unor situații către ISJ, ș.a). 

(2) De la telefonul şcolii se vorbeşte numai în interes de serviciu. 
(3) Se interzice condiționarea eliberării adeverințelor, foilor matricole, caracterizărilor și a oricăror

acte de studii sau documente școlare, de obținerea de beneficii materiale.
Art. 68. Plecările din unitate ale secretarilor se fac cu aprobarea conducerii şcolii, cu motivarea clară a
motivului  (stagiu de formare profesională,  şedinţă  de lucru,  depunerea unor situații  statistice,  concediu
medical sau odihnă).

4.2.3. COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV-FINANCIAR (CONTABILITATE) 
Art. 69. (1) 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  alte
activități prevăzute de legislația în vigoare cu privire la finanțarea și contabilitatea instituțiilor.

(2) Din  compartimentul  financiar  face  parte  administratorul  financiar, numit generic „contabil
șef / contabil”.

(3) Compartimentul financiar este subordonat directorului unității de învățământ.
Art.  70. Serviciul  contabilitate  asigură  şi  răspunde  de  organizarea  şi  desfăşurarea  în  bune  condiţii  a
activităţii financiar-contabile a unităţii, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, în baza unui plan de
activitate întocmit de fiecare administratorul financiar la începutul fiecărui an şcolar şi avizat de conducerea
şcolii. 
Art. 71. Compartimentul financiar are următoarele atribuții și responsabilități principale:

a.desfășurarea activității financiar-contabile a unității școlare, în conformitate cu dispozițiile legale
în vigoare;

b.  gestionarea,   din  punct   de  vedere   financiar,   a   întregului   patrimoniu   al   unității   de
învățământ,  în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu hotărârile Consiliului de Administrație;

c. întocmirea proiectului de buget și a raportului de execuție bugetară, conform legislației în vigoare
și contractelor colective de muncă aplicabile;

d.informarea  periodică  a  Consiliului  de  Administrație și  a  Consiliului  Profesoral  cu  privire  la
execuția bugetară;

e. organizarea contabilității veniturilor și cheltuielilor;
f.  consemnarea  în  documente  justificative  a  oricărei   operații   care  afectează  patrimoniul

unității   de  învățământ  și   înregistrarea   în   evidența   contabilă   a   documentelor   justificative,   în
conformitate  cu prevederile legale în vigoare;

g. efectuarea  inventarierii  generale  a  patrimoniului, conform legislației în vigoare;
h. întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar-contabil;
i. îndeplinirea  obligațiilor  patrimoniale  ale  unității  de  învățământ  față  de  bugetul  de  stat,

bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local și față de terți;
j. implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informatic;
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k.  avizarea,  în  condițiile  legii,  a  proiectelor  de  contracte  sau  de  hotărâri  ale  Consiliului  de
Administrație, respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau patrimoniul unității;

l. asigurarea și gestionarea documentelor și a instrumentelor financiare cu regim special;
m.  întocmirea,  cu  respectarea  normelor  legale  în  vigoare,  a  documentelor  privind  angajarea,

lichidarea, ordonanțarea și  plata  cheltuielilor  bugetare,  realizând  operațiunile  prevăzute  de  normele
legale  în materie;

n. exercitarea  oricăror  atribuții și  responsabilități,  prevăzute  de  legislația  în  vigoare,  și stabilite
de către director sau Consiliul de Administrație.
Art. 72. (1) Programul contabilităţii este, de regulă,  între orele 8:00 – 16:30.

(2)  Deplasările  în  teren  și  doar  în  interes  de  serviciu  ale  fiecărui  administrator  financiar  se
menţionează într-o condică specială sau se comunică directorilor şcolii, după caz.

4.2.4. COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV (administrator de patrimoniu)
Art. 73. (1) Compartimentul  administrativ  este  coordonat  de administratorul  de  patrimoniu și  este
alcătuit  din personalul nedidactic al unității de învățământ.

(2)  Compartimentul  administrativ/administratorul  şcolii  este  subordonat  directorului  unității  de
învățământ.
Art. 74.  Compartimentul administrativ are următoarele atribuții și responsabilități principale:

a. gestionarea bazei materiale a unității de învățământ;
b. realizarea  reparațiilor și a  lucrărilor  de  întreținere,  igienizare,  curățenie și gospodărire  a

unității de învățământ;
c. asigurarea întreținerii terenurilor, clădirilor și a tuturor componentelor bazei didactico-materiale;
d. realizarea demersurilor necesare obținerii autorizațiilor de funcționare a unității de învățământ;
e. recepționarea  bunurilor,  serviciilor și  a  lucrărilor,  printr-o  comisie  constituită  la  nivelul

unității  de învățământ;
f.  înregistrarea,  pe  baza  aprobării  factorilor  competenți,  a  modificărilor  produse  cu  privire  la

existența,  utilizarea  și   mișcarea   bunurilor   din   inventar  și   prezența   actelor   corespunzătoare
compartimentului financiar-contabil, pentru a fi operate în evidențele și situațiile contabile;

g. ținerea  evidenței  consumului  de  materiale,  aprobată  de  conducerea unității,  cu  justificările
corespunzătoare;

h.  punerea în  aplicare  a  măsurilor  stabilite  de către  conducerea  unității  de învățământ,  pe linia
securității și sănătății în muncă, a situațiilor de urgență și a normelor P.S.I.;

i.  întocmirea  proiectului  anual  de  achiziții  cu  privire  la  capitolul  bunuri  și  servicii  și  a
documentațiilor de atribuire a contractelor, împreună cu comisia de achiziții publice;

j.  întocmirea  documentației   pentru   organizarea   licitațiilor  și   monitorizarea   executării
contractelor  de închiriere încheiate de unitatea de învățământ
Art. 75. În subordinea administratorului de patrimoniu se află personalul nedidactic (personal de îngrijire şi
paznicii/agenţii  de  pază),  cărora  le  stabileşte  programul  potrivit  nevoilor  şcolii,  cu  avizul  directorului
unităţii. 
Art. 76. Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru din clădire şi din curtea şcolii ale
personalului de îngrijire. În funcţie de necesităţile şcolii, directorul poate schimba aceste sectoare. 
Art.  77.  (1)  Administratorul  de patrimoniu  nu poate  folosi  personalul  de îngrijire  sau paznicii  în  alte
activităţi decât cele necesare şcolii. 

(2) Muncitorii  calificaţi  sunt  subordonaţi  conducerii  şcolii  şi  execută  lucrări  de  reparaţii  la
solicitarea conducerii, a profesorilor şcolii, a administratorului de patrimoniu.  
Art.  78.  Plecările  din  unitate  se  realizează  numai  cu  avizul  conducerii  şcolii  și  numai  în  cazuri  bine
motivate.
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4.2.5. COMPARTIMENTUL PERSONAL NEDIDACTIC
Art. 79.  (1)  Personalul nedidactic își desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii 53/2003 – Codul
Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale contractelor colective de muncă
aplicabile. 

(2) Organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice sunt coordonate de
directorul  unității.  Consiliul  de  Administrație  aprobă  comisiile  de  concurs  și  validează  rezultatele
concursului. 
Art. 80. Activitatea personalului nedidactic este coordonată de administratorul de patrimoniu. 
Art. 81.  Evaluarea personalului nedidactic se face la sfârșitul anului calendaristic conform prevederilor
legale, în baza fișei postului.

4.2.6. Răspunderea disciplinară a personalului unității
Art. 82.  (1) Personalul didactic și didactic-auxiliar  răspunde disciplinar conform Legii  1/2011 – Legea
Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare reglată prin  procedură disciplinară PO.cod
01.04.

(2)  Sancţiunile  disciplinare  care  se  pot  aplica  personalului  prevăzut  la  alin.  (1),  în  raport  cu
gravitatea abaterilor, sunt:
a) observaţie scrisă;
b) avertisment;
c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi
de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1- 6 luni;
d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea
unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere,
de îndrumare şi de control;
e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ;
f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
Art.  83.  (1) Personalul  nedidactic  răspunde disciplinar  în conformitate  cu prevederile  Legii  53/2003 –
Codul Muncii,  republicată,  cu modificările  și completările  ulterioare reglată  prin  procedură disciplinară
PO.cod 01.04.

(2)  Sancţiunile  disciplinare  care  se  pot  aplica  personalului  prevăzut  la  alin.  (1),  în  raport  cu
gravitatea abaterilor, sunt:
a) avertismentul scris;
b)retrogradarea  din  funcţie,  cu  acordarea  salariului  corespunzător  funcţiei  în  care  s-a  dispus
retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni
cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

4.2.7. COMPARTIMENTUL MEDICAL 
Art. 84. (1) Personalul medical este subordonat Direcţiei de Sănătate Publică - Iaşi şi respectă programul
de lucru stabilit de aceasta, respectiv atribuțiile specifice, înscrise prin fişa postului.

(2) Personalul  medical  repartizat  la  Școala  Gimnazială  ”Ion Ghica”  are  obligația  de  a  informa
părinţii  elevilor în legătură cu starea lor de sănătate,  modul de prevenire şi tratare a unor afecţiuni ale
copiilor, respectiv recomandă consultaţii de specialitate, dacă este cazul.

(3) ) Personalul medical participă în programul de lucru, alături de personalul didactic din şcoală, la
formarea deprinderilor de igienă ale şcolarilor, ale unui stil de viaţă sănătos, respectiv alimentaţie corectă.
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CAPITOLUL V
ORGANISME FUNCȚIONALE ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE

CADRELOR DIDACTICE

SECȚIUNEA V. 1 – CONSILIUL PROFESORAL
Art. 85.  (1) Totalitatea cadrelor didactice,  cu contract individual  de muncă (pe perioadă nedeterminată
și/sau  perioadă  determinată)  semnat  cu  Școala  Gimnazială  ”Ion  Ghica”,  Iași  în  calitate  de  angajator,
constituie Consiliul Profesoral al unității, iar directorul unității este președintele acestuia. 

(2) Consiliul Profesoral se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea directorului
sau la solicitarea a minumum 1/3 dintre cadrele didactice. Acestea au dreptul și obligația de a participa la
toate ședințele Consiliilor Profesorale din unitatea școlară în care au declarat că au norma didactică de bază.

(3)  Directorul  numește,  prin  decizie,  secretarul  Consiliului  Profesoral,  în  baza  votului  cadrelor
didactice. Secretarul are atribuția de a redacta lizibil și inteligibil procesele-verbale ale ședințelor.

(4) Hotărârile Consiliului se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puțin ½ plus 1 din numărul
total  al  membrilor  săi,  fiind  obligatorii  pentru  personalul  unității  de  învățământ  și  pentru  beneficiarii
primari ai educației. Modalitatea de vot se stabilește la începutul fiecărei ședințe.

(5) La sfârșitul fiecărei ședinței a Consiliului Profesoral, toți membrii și invitații au obligația de a
semna procesul verbal de ședință. Registrul de procese verbale este document oficial, căruia i se alocă un
număr  de  înregistrare,  i  se  numerotează  paginile,  iar  directorul  certifică  prin  semnătură  și  aplicarea
ștampilei unității.
Art. 86. Atribuțiile Consiliului profesoral sunt:

a. gestionarea și asigurarea calității actului didactic;
b. analizarea, dezbaterea și validarea raportului general privind starea și calitatea învățământului din

unitate;
c. alegerea, prin vot secret, a membrilor Consiliului de Administrație din rândul cadrelor didactice,

respectiv a cadrelor didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC);
d. dezbaterea,  avizarea  și  propunerea spre aprobare  către  Consiliul  de Administrație  a  planului  de

dezvoltare instituțională a școlii;
e. dezbaterea și  aprobarea rapoartelor  de activitate,  a programelor semestriale,  a planului  anual de

activitate;
f. aprobarea componenței nominale a comisiilor/colectivelor de catedră din unitate;
g. validarea raportului privind situația școlară semestrială și anuală prezentată de fiecare coordonator

de  clasă  (învățător/profesor  pentru  învățământ  primar/diriginte),  respectiv  situația  școlară  după
încheierea sesiunii de amânări/diferențe/corigențe, precum și validarea notelor la purtare mai mici
decât  nota  7 sau a  calificativelor  la  purtare  mai  mici  de  ”bine”  pentru  elevii  din  învățământul
primar;

h. propune  acordarea  recompenselor  pentru  elevi  și  pentru  personalul  salariat  al  unității,  conform
reglementărilor în vigoare, respectiv hotărăște tipul de sancțiune disciplinară aplicată elevilor care
săvârșesc abateri;

i. propune spre aprobare  Consiliului  de Administrație  al  unității  a  curriculum-ul  la  decizia  școlii,
respectiv validează oferta de CDS pentru anul școlar în curs/anul școlar următor;

j. avizează proiectul planului de școlarizare (PPS);
k. validează fișele de autoevaluare ale personalului didactic din unitate, respectiv formulează aprecieri

sintetice  privind  activitatea  personalului  didactic  și  didactic-auxiliar,  care  solicită  acordarea
gradației de merit sau a altor distincții și premii, conform legii, în baza raportului de autoevaluare a
activității prestate;
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l. propune Consiliului de Administrație programele de formare continuă și dezvoltare profesională,
respectiv  premierea  și  acordarea  titlului  de  ”Profesorul  anului”  cadrelor  didactice  cu  rezultate
deosebite în activitatea didactică;

m. dezbate proiecte de acte normative și/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează
activitatea instructiv-educativă, formulează propuneri de modificare sau completare a acestora;

n. dezbate probleme legate de conținutul sau organizarea activității instructiv-educative din școală și
propune Consiliului de Administrație măsuri de optimizare a procesului didactic;

o. dezbate și avizează Regulamentul de Ordine Interioară al unității (ROI);
p. propune eliberarea din funcție a directorului unității, conform legii.

Art. 87. Documentele Consiliului profesoral sunt:
a. tematica și graficul ședințelor;
b. convocatoare ale Consiliului profesoral;
c. registrul de procese-verbale, însoțit de dosarul cu anexele proceselor-verbale.

SECȚIUNEA V. 2 – CONSILIUL CLASEI
Art. 88. (1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea cadrelor didactice care predă la clasa respectivă,
din cel puțin un părinte delegat  al comitetului  de părinți  al  clasei,  respectiv din reprezentantul  elevilor
clasei, cu excepția celor din învățământul primar.

(2) Președintele consiliului clasei este învățătorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul
diriginte. Consiliul clasei se întrunește cel puțin o dată pe semestru sau ori de câte ori situația se impune, la
solicitarea președintelui, respectiv a reprezentanților părinților sau a elevilor.
Art. 89. Consiliul clasei își desfășoară activitatea la nivelul fiecărei clase, având următoarele obiective:

a. armonizarea activităților didactice cu nevoile educaționale ale elevilor și așteptările părinților;
b. evaluarea progresului școlar și comportamental al elevilor;
c. coordonarea  cadrelor  didactice  pentru  optimizarea  rezultatelor  elevilor  în  vederea  atingerii

obiectivelor educaționale, respectiv stabilirea modalităților de sprijinire a elevilor cu ritm lent de
învățare;

d. organizarea de activități suplimentare pentru elevii capabili de performanță.
Art. 90. Atribuțiile Consiliului clasei sunt următoarele:

a. analiza semestrială a progresului școlar și comportamental al elevilor;
b. stabilirea  măsurilor  de  intervenție  educațională  pentru  elevii  cu  probleme  de  învățare  și/sau

comportament;
c. stabilirea  notelor  la  purtare  pentru fiecare  elev  al  clasei,  funcție  de comportamentul  acestora și

propune  Consiliului  profesoral  validarea  notelor  la  purtare  mai  mici  decât  nota  7  sau  a
calificativelor la purtare mai mici de ”bine” pentru elevii din învățământul primar;

d. propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite, respectiv sancțiunile disciplinare pentru
elevi în conformitate cu legislația în vigoare;

e. participarea la întâlnirile cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea președintelui
Consiliului clasei sau a cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei.

Art. 91. (1) Hotărârile Consiliului clasei se adoptă cu votul a  ½ plus 1 din numărul total al membrilor săi,
în prezența a cel puțin 2/3 din numărul acestora.

(2) Hotărârile adoptate se înregistrează în registrul de procese-verbale, fiind însoțit de dosarul care
conține anexele proceselor-verbale.
Art. 92. Documentele Consiliului clasei sunt:

a. tematica și graficul ședințelor;
b. convocatoare ale ședințelor programate;
c. registrul de procese-verbale, însoțit de dosarul cu anexele proceselor-verbale.

SECȚIUNEA V. 3 – CATEDRELE/COMISIILE METODICE
Art. 93.  (1) La nivelul Școlii Gimnaziale ”Ion Ghica”, Iași colectivele de catedră/comisiile metodice se
constituie din minumum trei membri, pe discipline de studiu sau arii curriculare.
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(2) În învățământul primar, colectivele de catedră/comisiile metodice se constituie pe ani de studiu
 sau cicluri curriculare, după caz.

(3) Activitatea este coordonată de responsabilul comisiei metodice, ales prin vot de către membrii
comisiei.
Art. 94.  (1) Comisiile îşi desfăşoară activitatea pe baza unor planuri de activitate anuale şi semestriale
supuse aprobării directorului unității; 

(2) Fiecare comisie va avea un portofoliu, care va conţine: dosarul de procese-verbale, structura
comisiei,  alte  acte  normative  privind activitatea comisiei,  planurile  de activitate,  materiale  ce probează
activitatea desfăşurată.  Mapa este păstrată şi administrată de către responsabilul comisiei.

(3) Procesele verbale întocmite la fiecare şedinţă vor consemna ordinea de zi, absenţele motivate
sau nu, hotărârile adoptate şi vor fi semnate de cei prezenţi.
Art. 95. Atribuțiile colectivele de catedră/comisiile metodice sunt următoarele:

a. stabilește  modalitățile  concrete  de implementare  a curriculum-ului  național,  în  vederea atingerii
standardelor educaționale;

b. elaborarea ofertei de CDS și trimiterea spre dezbaterea Consiliului Profesoral;
c. elaborarea programelor de activități semestriale și anuale, respectiv a instrumentelor de evaluare și

notare;
d. monitorizarea parcurgerii programei pentru fiecare clasă, a modului în care se realizează evaluarea

elevilor, respectiv analizarea periodică a performanțelor școlare obținute de elevi;
e. elaborarea planurilor remediale pentru elevii cu ritm lent de învățare, respectiv a unor programe de

pregătire suplimentară pentru elevii capabili de performanță școlară;
f. implementarea  standardelor  de  calitate  specifică,  conform  legislației  în  vigoare,  precum  și  a

procedurilor de îmbunătățire a calității activității didactice care se impun;
g. consilierea  cadrelor  didactice  debutante  în  procesul  de  elaborare  a  proiectării  didactice  și  a

planificărilor semestriale;
q. organizarea de activități de formare continuă, schimburi de experiență, lecții demonstrative, work-

shop-uri  cu  scopul  dezbaterii  unor  proiecte  de  acte  normative  și/sau  administrative  cu  caracter
normativ, care reglementează activitatea instructiv-educativă, respectiv formularea de propuneri de
modificare sau completare a acestora.

Art. 96. Atribuțiile responsabilului colectivului de catedră/comisiei metodice sunt următoarele:
a. organizarea  și  coordonarea  întregii  activități  prin  întocmirea  planului  managerial,  realizarea

instrumentelor de lucru, elaborarea de rapoarte și analize, a planurilor de pregătire remedială și/sau
suplimentară a elevilor, precum a altor documentetru realizarea portofoliului comisiei;

b. stabilirea atribuțiilor și responsabilităților fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice;
c. propune  participarea  membrilor  catedrei/comisiei  metodice  la  cursuri  de  formare  continuă  și

răspunde  în  fața  Consiliului  de  Administrație,  a  directorului  și  inspectorului  de  specialitate  de
activitatea profesională a acestora;

d. efectuarea de asistențe la ore, conform planului planului managerial și are obligația de a participa la
acțiunile educative și extrașcolare inițiate la nivelul comisiei și/sau la nivel de unitate;

e. elaborarea  semestrială  a  rapoartelor  de  activitate/informări  asupra  activității  catedrei/comisiei
metodice, pe care le prezintă în Consiliul Profesoral;

f. evaluarea  corectă  și  în  conformitate  cu  reglementările  legale  în  vigoare,  a  activității  fiecărui
membru al catedrei/comisiei metodice pentru stabilirea calificativului anual;

g. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către Consiliul de Administrație.

SECȚIUNEA V. 4 – RESPONSABILITĂȚILE  PERSONALULUI DIDACTIC 
V.4. 1 – Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare
Art.  97.  (1)  Coordonatorul  pentru  proiecte  și  programe  educative  școlare  și  extrașcolare,  numit  în
continuare  consilier educativ, este ales la nivelul Școlii Gimnaziale ”Ion Ghica”, Iași de către Consiliul
Profesoral și aprobat de către Consiliul de Administrație.
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(2) Consilierul educativ coordonează întreaga activitate educativă din școală, inițiază, organizează și
desfășoară activități extrașcolare și extracurriculare în colaborare cu responsabilul comisiei ariei curriculare
”Consiliere  și  orientare”  (a  diriginților),  a  comisiilor  constituite  la  nivelul  învățământului  primar  și
gimnazial pe arii curriculare, consilierul școlar, a Asociației ”Orizonturi” – asociația părinților și cadrelor
didactice constituite la nivelul unității.

(3) Directorul școlii stabilește atribuțiile consilierului educativ în funcție de specificul școlii, anexă
la fișa postului.
Art.  98.  Coordonatorul  pentru  proiecte  și  programe  educative  școlare  și  extrașcolare  are  următoarele
atribuții:

a. coordonează, monitorizează și avizează activitatea educativă nonformală din unitate;
b. avizează planificarea activităților educative și extrașcolare ale fiecărui colectiv de elevi, elaborate

de coordonatorii claselor de elevi;
c. elaborează  planul  managerial  în  concordanță  cu  planul  de  dezvoltare  instituțională,  respectiv

direcțiile de acțiune ale MEN și ISJ Iași;
d. elaborează, propune și implementează proiecte și programe educative de intervenție și prevenire a

absenteismului, a abandonului școlar, a violenței și delicvenței juvenile, respectiv programe pentru
dezvoltarea  abilităților  de  viață,  de  educație  civică,  promovarea  sănătății,  programe  ecologice,
culturale, protecție civilă, ș.a, care corespund specificului școlii și intereselor elevilor;

e. prezintă  directorului,  respectiv  Consiliului  Profesoral/Consiliului  de  Administrație  rapoarte
semestriale privind activitatea educativă și rezultatele acesteia;

f. diseminează rezultatele pe linie educativă în comunitate și facilitează implicarea părinților, a altor
parteneri educaționali în derularea proiectelor școlii;

g. propune/elaborează  instrumente  de  evaluare  a  gradului  de  satisfacție  a  beneficiarilor  privind
activitatea educativă nonformală desfășurată în unitate.

Art. 99. Portofoliul consilierului educativ conține:
a. oferta educațională în domeniul activității educative extrașcolare, respectiv măsuri de optimizare a

acesteia;
b. planul managerial anual și semestrial al activității educative extrașcolare;
c. planificarea calendaristică a activităților educative extrașcolare;
d. programe de parteneriat pentru realizarea de activități educative extrașcolare;
e. programe educative de prevenție și intervenție;
f. modalități de monitorizare și evaluare a activității educative extrașcolare a elevilor;
g. rapoarte de activitate semestriale și anuale;
h. documente care reglementează activitatea extrașcolară transmise de ISJ Iași sau MEN.

V.4. 2 – Profesorul diriginte
Art.  100.  (1)  Coordonarea  activității  claselor  de  elevi  din  învățământul  gimnazial  din  cadrul  Școlii
Gimnaziale ”Ion Ghica”, Iași  se realizează prin profesorii diriginți.

(2) În cazul învățământului primar, atribuțiile profesorului diriginte revin învățătorului/profesorului
pentru învățământ primar.
Art. 101. (1) Profesorii diriginți sunt numiți anual de către directorul unității, în urma hotărârii Consiliului
de Administrație și după consultarea Consiliului Profesoral.

(2) De regulă, poate fi numit ca diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor, care are cel puțin ½
din norma didactică în școală și predă la clasa respectivă. La numirea profesorilor diriginți se are în vedere
principiul continuității.
Art.  102.  (1)  Profesorul  diriginte  desfășoară  activități  de  suport  educațional,  consiliere  și  orientare
profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează.  Activitățile se referă la:

a. teme  stabilite  în  concordanță  cu  specificul  vârstei,  cu  interesele  sau  solicitările  elevilor,  în
concordanță  cu  programele  școlare  în  vigoare  elaborate  pentru  aria  curriculară  ”Consiliere  și
orientare”;
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b. teme de educație  pentru sănătate  și  de promovare a  unui stil  de viață  sănătos,  educație  rutieră,
educație civică, protecție civilă, prevenirea și combaterea traficului de persoane, a violenței, ș.a, în
conformitate cu prevederile actelor normative și ale strategiilor naționale;

(2)  Dirigintele  desfășoară  activități  educative  extrașcolare,  activități  pe  care  le  stabilește  după
consultarea  elevilor  și  a  părinților,  în  concordanță  cu  specificul  vârstei  și  nevoilor  identificate  pentru
colectivul de elevi.

(3)  Activitățile  de  suport  educațional,  consiliere  și  orientare  profesională  pentru  elevii  clasei  sunt
obligatorii și sunt desfășurate de profesorul diriginte în cadrul orelor de consiliere și orientare, orelor de
dirigenție sau în afara orelor de curs. În situația în care aceste activități se desfășoară în afara orelor de curs,
dirigintele  stabilește  un interval  orar  pentru  desfășurarea  acestora,  într-un  spațiu  adecvat  cu  aprobarea
directorului unității și anunță toate persoanele interesate. 

(4)  Pentru  realizarea  unei  comunicări  constante,  promptă  și  eficientă  cu  părinții,  dirigintele  clasei
stabilește  o oră săptămânal  în care va prezenta situația  școlară a elevilor,  problemele educaționale  sau
comportamentale  ale  acestora.  Planificarea  orelor  dedicate  întâlnirilor  profesor  diriginte  –
părinți/tutori/susținători legali se afișează la avizierul școlii.
Art. 103. (1) Profesorul diriginte are următoarele atribuții:

1. organizează și coordonează:
a) activitatea colectivului de elevi;
b) activitatea Consiliului clasei;
c) ședințele/întâlnirile cu părinții, tutorii sau susținătorii legali la începutul și sfârșitul semestrului, și ori de
câte ori este cazul;
d) acțiuni de orientare școlară și profesională pentru elevii clasei;
e) activități educative și de consiliere;
f) activități extracurriculare, în școală și în afara acesteia;

2. monitorizează:
a) situația la învățătură a elevilor;
b) frecvența la ore a elevilor;
c) participarea și rezultatele elevilor la concursurile și competițiile școlare;
d) comportamentul elevilor în timpul activităților școlare și extrașcolare;
e) participarea elevilor la programe sau proiecte și implicarea acestora în activități de voluntariat;

3. colaborează cu:
a) profesorii clasei și coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare pentru
informarea  privind activitatea  elevilor,  pentru soluționarea  unor situații  specifice  activităților  școlare și
pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i implică pe elevi;
b) cabinetele de asistență psihopedagogică, în activități de consiliere și orientare a elevilor clasei;
c) conducerea școlii,  pentru  organizarea  unor  activități  ale  colectivului  de  elevi,  pentru  inițierea  unor
proiecte   educaționale   cu  elevii,   pentru  rezolvarea  unor  probleme  administrative  referitoare  la
întreținerea și dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluționarea unor
probleme sau situații deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi;
d) comitetul  de  părinți  al  clasei și  cu  părinții, tutorii  sau  susținători  legali  pentru toate  aspectele  care
vizează  activitatea  elevilor și  evenimentele  importante  la  care  aceștia  participă și  cu  alți  parteneri
implicați în activitatea educativă școlară și extrașcolară;
e) compartimentul secretariat,  pentru întocmirea documentelor școlare și a actelor de studii ale elevilor
clasei;
f) persoana desemnată de conducerea unității de învățământ pentru gestionarea Sistemului de Informații
Integrat al învățământului din Romania (SIIIR), în vederea completării și actualizării datelor referitoare la
elevii clasei;

4. informează:
a) elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali acestora despre prevederile Regulamentului de organizare
și funcționare a unităților de învățământ (ROFUIP), respectiv ROI al unității;
b) elevii și  părinții  acestora  cu  privire  la  reglementările  referitoare  la  examene/testări  naționale și  cu
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privire la alte documente care reglementează activitatea și parcursul școlar al elevilor;
c) părinții  tutori  sau  susținători  legali  despre  situația școlară,  despre  comportamentul  elevilor,  despre
frecvența acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinții, precum și în scris, ori de
câte ori este nevoie;
d) părinții, tutorii sau susținătorii legali în cazul în care elevul înregistrează peste 10 absențe nemotivate;
informarea se face în scris;
e) părinții,  tutorii  sau  susținătorii  legali,  în  scris,  în  legătură  cu  situațiile  de  corigență,  sancționările
disciplinare, neîncheierea situației școlare sau repetenție;

5. îndeplinește   alte   atribuții  stabilite   de   către   conducerea   unității   de  învățământ,   în
conformitate  cu reglementările în vigoare sau cu fișa postului, cum ar fi:
a)  răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă,  alături  de elevi,  părinți,  tutori  sau
susținători legali și de consiliul clasei;
b) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;
c) motivează absențele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de prezentul Regulament (OMEN
5114/2014) și de Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ (ROI);
d) încheie situația școlară a fiecărui elev la sfârșit de semestru și de an școlar și o consemnează în catalog și
în carnetul de elev;
e) realizează ierarhizarea elevilor la sfârșit de an școlar pe baza rezultatelor obținute de către aceștia la
învățătură și purtare;
f) propune Consiliului de Administrație acordarea de burse pentru elevi,  în conformitate cu prevederile
legale;
g) completează documentele  specifice  colectivului  de elevi  pe care-1 coordonează,  respectiv:  catalogul
clasei, carnetele de elevi, fișa psihopedagogică;
h) monitorizează completarea portofoliului educațional al elevilor;
i) întocmește calendarul activităților educative extrașcolare ale clasei;
j) elaborează portofoliul dirigintelui.

(2) Aceste dispoziții, respectiv atribuții se aplică în mod corespunzător învățătorilor/institutorilor/
profesorilor pentru învățământ primar.

V.4. 3 – COMISIILE DIN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Art. 104. (1) La  nivelul  unității de  învățământ  se  constituie și  funcționează  comisiile  de  lucru,
prevăzute  de legislația în vigoare și contractele colective de muncă aplicabile, menționate în capitolul III a
ROFUIP aprobat prin OMEN 3027/2018. Comisiile  se  constituie  prin  decizie  a  directorului,  în  baza
hotărârii  Consiliului  de Administrație.

(2) Pentru analiza,  monitorizarea și rezolvarea unor situații  specifice,  Consiliul  de Administrație
poate hotărî constituirea unor comisii temporare, altele decât cele prevăzute în cap. III la ROFUIP aprobat
prin OMEN 3027/2018. 

(3)  La  nivelul  Școlii  Gimnaziale  ”Ion  Ghica”,  Iași  în  anul  școlar  2018-2019,  funcționează
următoarele comisii: 

COMISII CU CARACTER 
PERMANENT

COMISII CU CARACTER
 TEMPORAR

COMISII CU CARACTER 
OCAZIONAL

COMISIA PENTRU CURRICULUM
R: prof. Papaghiuc Vasile

COMISIA PENTRU ÎNTOCMIREA 
ORARULUI pentru elevi și cadre 
didactice
R: prof. Ciprian Juncă

COMISIA PENTRU PROMOVAREA 
OFERTEI EDUCAȚIONALE A ȘCOLII
R: prof. Papaghiuc Vasile

COMISIA DE EVALUARE ȘI 
ASIGURARE A CALITĂȚII
R: prof. Cristina Mădăras

COMISIA DIRIGINȚILOR
(CONSILIERE ȘI ORIENTARE)
R: prof. Petrov Iuliana

COMISIA PENTRU ÎNTOCMIREA 
SCHEMELOR ORARE ȘI 
CONSTITUIREA COLECTIVELOR DE
 ELEVI
R: prof. Papaghiuc Vasile
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COMISIA PENTRU PERFECȚIO
NARE ȘI FORMARE CONTINUĂ 

R: prof. Daniela Abageru-Nica

COMISIA PENTRU PROIECTE 
FINANȚATE DIN SURSE EXTERNE
R: prof. Zaharia Ana-Maria

COMISIA PENTRU ACORDAREA 
BURSELOR ȘCOLARE
R: prof. Anton Mihaela

COMISIA DE SECURITATE ȘI 
SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI PENTRU 
SITUAȚII DE URGENȚĂ 
R: prof. Dumitru Lupu

COMISIA PENTRU PREGĂTIREA 
EXAMENELOR ȘI A 
CONCURSURILOR ȘCOLARE
R: prof. Abageru-Nica Daniela

COMISIA DE MOBILITATE A 
PERSONALULUI DIDACTIC
R: prof. Daniela Abageru-Nica

COMISIA PENTRU CONTROLUL  
MANAGERIAL INTERN
R: prof. Tulan Elena

COMISIA PENTRU VERIFICAREA 
DOCUMENTELOR ȘCOLARE, A 
RITMICITĂȚII NOTĂRII ȘI 
FRECVENȚEI ELEVILOR
R: prof. Cristina Maftei-Barnea

COMISIA DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
R: prof. Papaghiuc Vasile

COMISIA PENTRU PREVENIREA
 ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI ÎN 
MEDIUL ȘCOLAR INTERN
R: prof. Petrov Iuliana

COMISIA PENTRU ASIGURAREA 
SERVICIULUI PE ȘCOALĂ ȘI 
MONITORIZAREA STĂRII DE 
DISCIPLINĂ A ELEVILOR
R: prof. Iuşcă Anda

COMISIA PENTRU ORGANIZAREA ȘI 
ADMINISTRAREA ARHIVEI UNITĂȚII 
ȘCOLARE
R: secretar: Gasler Valeria

COMISIA PENTRU PROGRAME ȘI 
PROIECTE EDUCATIVE
R: prof. Apopei Cristina Mădălina

COMISIA DE PREVENIRE ȘI 
COMBATERE A ABANDONULUI 
ȘCOLAR
R: prof. Petrov Iuliana

COMISIA DE CERCETARE A FAPTELOR 
CE POT CONSTITUI ABATERI DISCIPLIN
ARE ȘI MEDIERE A CONFLICTELOR
R: prof. Madaras Cristina

COMISIA DE GESTIONARE SIIR
R: prof. Juncă Ciprian

COMISIA DE INVENTARIERE/CASARE 
ȘI VALORIFICARE A MATERIALELOR 
REZULTATE
R: prof. Abageru-Nica Daniela

COMISIA RESPONSABILĂ CU 
GESTIONAREA RISCURILOR
R: prof. Papaghiuc Vasile

COMISIA PENTRU APLICAREA LEGII 
269/2004 (EURO 200)
R: prof. Anton Mihaela

COMISIA PENTRU ACHIZIȚII
 PUBLICE ȘI RECEPȚIE A ALTOR 
VALORI MATERIALE
R: prof. Abageru Nica-Daniela
COMISIA DE ETICĂ ȘI
 INTEGRITATE

R: prof. Cristina Mădăras
COMISIA DE APLICARE
 A OUG 96/2002 – lapte și corn

R: dna Vasilica Bodron

COMISIA DE COORDONARE A 
STRATEGIEI NAȚIONALE DE 
ACȚIUNE COMUNITARĂ (SNAC)
R: prof. Răduianu Alina-Elena
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CAPITOLUL VI
BENEFICIARII PRIMARI AI EDUCAȚIEI

ELEVII

SECȚIUNEA I -  DOBÂNDIREA ȘI EXERCITAREA CALITĂȚII DE ELEV
Art. 105. (1) Dobândirea calității de elev se face prin înscrierea în Școala Gimnazială ”Ion Ghica”, Iași în 
urma  solicitării  scrise  primite  din  partea  părinților, a  tutorilor  sau susținătorilor  legali. 

    (2) Înscrierea  se  aprobă  de  către  conducerea  unității  de  învățământ  cu  respectarea ROFUIP,
aprobat prin OMEN 3027/2016, respectiv OMENCS nr. 4742/2016 privind Statutul Elevului. 
Art. 106. (1) Înscrierea în clasa pregătitoare/clasa I, se face conform metodologiei aprobate prin OMEN în
fiecare an școlar.

(2) În situația în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumulează absențe urmare a
unor probleme  de  sănătate  sau  se  observă,  din  cauza  înscrierii  anticipate  din  punct  de  vedere  al
vârstei, manifestări de oboseală sau de neadaptare școlară, părinții, tutorii sau susținătorii legali pot depune
la unitatea de învățământ o solicitare de retragere a copilului în vederea reînscrierii în clasa pregătitoare,
respectiv în clasa I în următorul an școlar.

VI. 1. FRECVENȚA ELEVILOR
Art. 107. (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor și prin participarea la activitățile
existente în programele Școlii Gimnaziale ”Ion Ghica”, Iași .

(2) Calitatea de elev se dovedește cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar de către
directorul unității de învățământ.
Art. 108.  (1) Prezența elevilor la fiecare oră de curs este obligatorie și se verifică de către fiecare cadru
didactic, care consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absență de la disciplina sa.

(2) Motivarea  absențelor  se  face  de  către  învățătorul/profesorul  pentru  învățământul  primar/
profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative de către părinți sau tutorii legali.

 (3) Actele în baza cărora se poate face motivarea absențelor sunt: adeverință eliberată de medicul
cabinetului școlar, 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  învățătorului/institutorului/profesorului  pentru
învățământul primar/profesorului diriginte al clasei. 

(4)  Numărul  absențelor  care  pot  fi  motivate,  fără  documente  medicale,  doar  pe  baza  cererilor
părinților,  tutorilor  sau susținătorilor  legali,  nu poate  depăși  3  zile  pe  semestru,  iar  cererile  respective
trebuie avizate de către diriginte sau directorul unității de învățământ. Toate adeverințele medicale trebuie
să aibă viza cabinetului, care are în evidență fișele medicale ale elevilor.

(5) 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 învățătorul/institutorul/profesorul pentru
învățământul primar/ profesorul diriginte, pe tot parcursul anului școlar.

(6)  Nerespectarea  termenului  prevăzut  la  alin.  (5)  atrage,  de  regulă,  declararea  absențelor  ca
nemotivate.
Art.  109.  Nu este  permisă  învoirea  elevilor  de  la  ore,  cu  excepția  cazurilor  de  participare  la  diverse
activităţi cu specific şcolar (olimpiade, concursuri, festivaluri etc.). În aceste situaţii, învoirea se realizează
de către conducerea şcolii la solicitarea profesorilor care îndrumă elevii respectivi. 

VI. 2. DREPTURILE ELEVILOR (conform OMENCS 4742/2016)
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Art. 110. (1) Elevii, ca membrii ai comunității școlare, beneficiază de toate drepturile și îndeplinesc toate
obligațiile pe care la au în calitate de elevi și cetățeni.

   (2)  Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnității și personalității proprii.
              (3) Elevii au dreptul la protecția datelor personale, să își desfășoare activitatea în spații care
respectă  normele  de  igienă  școlară,  securitate  și  sănătate  în  muncă,  protecție  civilă  și  de  pază  contra
incendiilor.

Drepturi educaționale:
Art.  111.  (1)  Accesul  gratuit  la  educație  în  sistemul  de  învățământ  de  stat. Accesul  la  activitatea  de
instruire și educație oferită de Școala Gimnazială ”Ion Ghica” Iași este liber, fiind asigurate drepturi egale
de acces, indiferent  de condiția socială  și materială,  de sex, rasă, naționalitate,  apartenență politică sau
religioasă, elevi cu CES
              (2) Elevii au dreptul să beneficieze de o educație de calitate, prin aplicarea corectă  a  planurilor-
cadru  de  învățământ,  prin  parcurgerea  integrală  a  programelor școlare și  prin utilizarea  de  către
cadrele   didactice   a   celor   mai   adecvate   strategii   didactice,   în   vederea   formării  și  dezvoltării
competențelor-cheie, respectiv atingerea obiectivelor educaționale stabilite prin legislația specifică;

(3) Elevii și părinții,  tutorii sau susținătorii legali ai acestora au dreptul să fie consultați și să-și
exprime opțiunea  pentru  disciplinele  din  curriculum  la  decizia școlii  aflate  în  oferta  educațională  a
unității  de învățământ,  în  concordanță  cu  nevoile și  interesele  de  învățare  ale  elevilor,  cu  specificul
școlii sau/și  cu nevoile comunității locale;

(4) Elevii  au dreptul la o evaluare obiectivă și corectă.  Elevii  au dreptul de a primi rezultatele
evalărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare. Deasemenea, au dreptul de a contesta rezultatele
evaluării lucrărilor scrise, conform procedurii stipulate în art. 9 din OMENCS 4742/2016;

(5)  Elevii  au  dreptul  de  a  beneficia  de  tratament  nediscriminatoriu  din  partea  conducerii,  a
personalului didactic, nedidactic, precum și din partea altor elevi din cadrul unității de învățământ;

(6) Elevii au dreptul de a beneficia de manuale școlare gratuite;
(7)  Elevii  cu  nevoi  speciale,  precum și  elevii  cu  cerințe  educaționale  speciale  au  dreptul  de  a

beneficia de susținerea statului, conform prevederilor legale în vigoare;
(8) Elevii au dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a unității (bibliotecă, sala de sport,

laboratorul de informatică) în vederea realizării sarcinilor școlare, în timpul programului de funcționare;
(9) Elevii au dreptul de a participa, fără nici o discriminare și doar din proprie inițiativă, fără a fi

obligați de cadrele didactice sau conducerea unității de învățământ, la concursuri școlare, olimpiade și alte
activități  extrașcolare inițiate  sau organizate  de instituție.  Deasemenea,  elevii  au dreptul să participe la
activități extrașcolare realizate de terți (în cluburi, palate ale copiilor, tabere școlare, în baze sportive și
turistice, ș.a);

(10) Elevii au dreptul la servicii complementare cum ar fi: consilierea și informarea de către cadrele
didactice în cadrul orei de dirigenție, consilierea în scopul orientării profesionale, consilierea psihologică și
socială  prin  personal  de  specialitate,  respectiv  de  a  participa  la  programele  de  pregătire  suplimentară
organizate în cadrul unității școlare;

(11)  Elevii  au  dreptul  să  fie  evidențiați,  să  primească  premii  și  recompense  pentru  rezultatele
deosebite  obținute  la  concursuri/olimpiade/activități  extrașcolare,  precum  și  pentru  o  atitudine
civică/comportament exemplar.

Drepturi de asociere și de exprimare:
Art.  112.  (1)  Elevilor  le  este  garantată,  conform legii,  libertatea  de  asociere  în  cercuri  și  în  asociații
științifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează și funcționează pe baza unui statut
propriu, aprobat de directorul unității de învățământ;
            (2) Elevii au dreptul de a participa la ședințele Consiliului Reprezentativ al Elevilor;
          (3) Elevii au dreptul de a fi aleși și de a alege reprezentanți, fără nicio limitare sau influențare din
partea personalului didactic sau administrativ.

Drepturi sociale: 
Art. 113. Elevii beneficiază de următoarele drepturi sociale:
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(1) de  a  beneficia  de  tarif  redus  cu  50% pentru  transportul  local  în  comun,  precum și  pentru
transportul intern auto, feroviar, naval și fluvial, pe tot parcursul anului calendaristic;

(2) școlarizare  gratuită. În condițiile prevăzute de lege, elevii pot beneficia de diferite tipuri de
burse: de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social. Criteriile generale de acordare a
burselor se aprobă prin OMEN, în timp ce Consiliile  Locale  stabilesc  anual,  prin  hotărâre,
cuantumul  și   numărul  burselor  care  se  acordă  din  sumele  defalcate  din  unele  venituri  ale
bugetului de stat;

(3) asistență  medicală,  psihologică și  logopedică  gratuită  în cabinetele medicale, psihologice și
logopedice existente la nivelul unității.

VI. 3. OBLIGAȚIILE / ÎNDATORIRILE ELEVILOR
Art. 114. (1) Elevii înscriși în evidențele Școlii Gimnaziale ”Ion Ghica” Iași 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;

(2) 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;

(3) Indiferent de momentul şi locul unde se află, în școală sau în afara ei, elevii trebuie să aibă un
comportament civilizat, corect, dovedind prin aceasta că sunt elevi şi respectă normele şi numele şcolii în
care învaţă; 

(4)  Ținuta  elevilor  trebuie  să  fie  decentă,  fără  texte  discriminatorii  imprimate  pe  haine  şi/sau
accesorii care nu se pretează mediului şcolar;

(5) Elevii au obligația de a respecta bunurile din sălile de clasă și laboratoarele utilizate pe parcursul
întregii zile şcolare. Elevii care produc daune sau deteriorează în mod voit bunurile din dotarea şcolii au
obligația  să  repare  sau  să  înlocuiască  (după  caz)  obiectele  deteriorate  sau  să  achite  contravaloarea
pagubelor produse. În cazul în care vinovatul nu a fost identificat, răspunderea revine colectivului care a
folosit sala sau echipamentul/materialul respectiv;

(6) Elevii au obligația de restitui/returna cărţile împrumutate de la biblioteca şcolii în termenul legal
de 10 zile lucrătoare. În cazul pierderii unei cărți, au obligația de a achiziționa şi de a dona bibliotecii o
carte  din  lista  recomandată  la  nivelul  comisiilor  metodice  ale  şcolii  şi  afișată  la  bibliotecă.  În  cazul
pierderii/deteriorării/distrugerii  manualelor  şcolare  primite  gratuit  conform  legislaţiei  şcolare,  elevii
vinovaţi  vor  înlocui  exemplarul  cu  unul  nou,  corespunzător  disciplinei  şi  tipului  de  manual
pierdut/deteriorat,  iar în caz de imposibilitate vor achita contravaloarea acestuia;

(7) Elevii au obligația de a utiliza manualele școlare primite gratuit și de a le restitui în stare bună,
la sfârșitul anului școlar;

(8) Elevii au obligația de a respecta curățenia, liniștea și ordinea în perimetrul școlar;
(9) Elevii  au obligația de a manifesta înțelegere,  toleranță și respect față de întreaga comunitate

școlară (elevi, personalul unității de învățământ, părinții altor elevi);
(10)  Elevii  au  obligația  de  a  cunoaște  și  respecta  normele  de  securitate  și  sănătate  în  muncă,

normele de prevenire și stingere a incendiilor, normele de protecție civilă, precum și normele de protecție a
mediului.
INTERDICȚII:
Art. 115. Este interzis elevilor Școlii Gimnaziale ”Ion Ghica”, Iași:

a. să distrugă documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din
portofoliul educațional, etc.;

b. să  deterioreze  bunurile  din  patrimoniul  unității  de  învățământ  (materiale  didactice și  mijloace
de învățământ, manuale școlare, cărți de la biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier sanitar, spații
de învățământ, etc.);

c. 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;
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d.  să  organizeze  și  să  participe  la  acțiuni  de  protest,  care  afectează  desfășurarea  activității  de
învățământ sau care afectează participarea la programul școlar;

e. să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ;
f. 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;
g. 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;

h. să posede și/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic;
i. să utilizeze:  telefoanele mobile,  tabletele,  ipode-urile,  smartwatch-urile în timpul orelor de

curs și în pauze, al examenelor și al concursurilor.   Ȋn situații de nerespectare a prezentei
dispoziții, elevul predă telefonul profesorului, iar acesta dirigintelui clasei, care va înştiința
părinții elevului de situația creată. Părinții au obligația de a se prezenta la școală în cursul
zilei pentru a ridica telefonul la sfârșitul semestrului, abaterea elevului fiind consemnată prin
proces  verbal  semnat  între  profesor  și/sau  profesor  diriginte,  respectiv  părintele/părinții
elevului în cauză. Toate mijloacele electronice vor fi închise la începutul orelor și depozitate în
siguranță, în clasă până la finalul orelor de curs.

j. să înregistreze activitatea didactică; prin excepție de la această prevedere, este permisă înregistrarea
și fotografierea.

doar  cu  acordul  cadrului  didactic,  în  cazul  în  care  această  activitate  poate  contribui  la  optimizarea
procesului instructiv-educativ;

k. să lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unității de
învățământ;

l. să  aibă  comportamente  jignitoare,  de  intimidare,  discriminare  și  atitudini  ostentative  și
provocatoare;

m. 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;

n. să provoace, să instige și să participe la acte de violență în unitate și în afara ei;
o. să părăsească incinta unității de învățământ în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor,

fără  avizul   profesorului  de  serviciu  sau a  învățătorului/institutorului/profesorului  pentru
învățământul primar/profesorului diriginte;

p. să  aibă  o  atitudine  care  constituie  o  amenințare  la  adresa  siguranței  celorlalți  elevi și/sau  a
personalului unității de învățământ, respectiv să aducă în sala de clasă sau în şcoală persoane străine.

Relaţiile dintre elevi în general, dintre fete şi băieti în special, trebuie să se bazeze pe respect
reciproc, folosirea unui limbaj civilizat şi adecvat vârstei. Insultarea şi/sau hărţuirea persoanelor este
interzisă în spaţiul şcolii.
     r. însuşirea de bunuri, obiecte sau bani care nu le aparţin; în cazul în care găsesc bunuri uitate în sălile de
clasă sau alte spaţii şcolare, sunt obligaţi să informeze -după caz- profesorul de serviciu, dirigintele clasei
sau conducerea şcolii.
      s.  să organizeze în şcoală activităţi  cu caracter politic  şi/sau de propagandă politică,  activităţi  de
prozelitism religios sau ocult.

VI. 4. RECOMPENSELE ELEVILOR
Art.  116.  Elevii  care obțin rezultate  remarcabile  în activitatea școlară și extrașcolară și  se disting prin
comportament exemplar pot primi următoarele recompense:

a. evidențiere în fața colegilor clasei;
b. evidențiere, de către directorul școlii, în fața colegilor de școală sau în fața Consiliului Profesoral;
c. comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, în care se menționează faptele deosebite pentru

care elevul este evidențiat;
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d.  burse  de  merit,  de  studiu,  și  de  performanță  pentru  elevii  de  la  cursurile  cu  frecvență  din
învățământul preuniversitar de stat, conform normelor financiare în vigoare;

e. premii, diplome, medalii;
f. recomandare  pentru  trimiterea,  cu  prioritate,  în  excursii  sau  în  tabere  de  profil  din țară și

din străinătate;
g. premiul de onoare al unității de învățământ.

Art. 117.  (1) La  sfârșitul  anului școlar,  elevii pot  fi  premiați  prin  acordarea  de  diplome pentru
activitatea desfășurată și/sau rezultatele obținute.

(2)  Acordarea  premiilor  se  face  la  nivelul  unității  de  învățământ,  la  propunerea
învățătorului/institutorului/profesorului   pentru   învățământul   primar,   a   profesorului   diriginte,   a
consiliului  clasei  sau  a  directorului școlii.

(3) Diplomele sau medaliile se pot acorda:
a. pentru  rezultate  deosebite  la  învățătură,  sau  pe  discipline, potrivit Consiliului profesoral.

Elevii care primesc  diplome  pe  discipline sunt  selectați  numai  dintre  aceia  care  au  obținut la purtare
media 10 (anuală) sau calificativul „Foarte bine”;

b. pentru  alte  tipuri  de  performanțe, cum ar fi:  purtare,  pentru  o  relaționare  corespunzătoare
cu colegii, activități de voluntariat, participări la festivaluri și expoziții, cât și pentru alte tipuri de activități/
preocupări care merită să fie apreciate și recunoscute.

VI. 5. SANCȚIUNI APLICATE ELEVILOR
Art. 118. (1) În caz de nerespectare a reglementărilor prezentului Regulament de Ordine Interioară se vor
aplica  sancțiunile  disciplinare  prevăzute  în  Regulamentul  de Organizare  şi  Functionare  a  Unităţilor  de
Învaţămant  Preuniversitar,  aprobat  prin  OMEN  nr.  3027/2018,  respectiv  OMENCS  nr.  4742/2016  –
Statutul Elevului. 

(2) Sancțiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:
a. observaţie individuală;
b. mustrare scrisă;
c. retragere temporară sau definitivă a bursei;
d. mutare disciplinară la o clasă paralelă (temporară sau definitivă).

(2)  Toate  sancţiunile  aplicate  vor  fi  comunicate  individual,  în  scris,  atât  elevilor,  cât  și
părinţilor/tutorilor legali de către învăţătorul sau dirigintelui clasei;

(3)  Măsura  complementară  privind  scăderea  notei  la  purtare  asociată  uneia  dintre  sancțiunile
menționate  la  articolul  121,  punctele  b–d,  se  poate  anula  dacă  elevul  sancționat  dovedește  un
comportament ireproșabil, până la încheierea semestrului/anului școlar.
 (4)  Pentru  elevii  din  învățământul  gimnazial  (secundar  inferior),  la  fiecare  15  absențe
nemotivate (nejustificate)  pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absențe nejustificate
din numărul de ore pe semestru la o disciplină/modul, nota la purtare se scade cu câte un punct.

Decalogul elevului

1. Poartă cu tine setea de cunoaştere!
Iubeşte şcoala şi respectă pe cei care o servesc!

2. Îmbracă-te decent, curat şi frumos!
Impune-ţi personalitatea şi prin vestimentaţie!

3. Vorbeşte frumos!
Impune-te prin exprimare îngrijită, elevată şi nuanţată!

4. Poartă-te frumos cu personalul şcolii!
Impune-te printr-un comportament egal, decent, civilizat, faţă de cei mici sau mari, faţă de cei simpli sau

culţi!
5. Găseşte calea să-ţi afirmi tinereţea fizică şi spirituala!

Participă la competiţie!
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6. Afirmă-ţi vârsta, personalitatea, valoarea!
Pasionează-te de munca fizică, de cea intelectuală, sportivă sau artistică!

7. Fii activ!
Fii exigent cu tine, blând si înţelegător cu cei din jur!

8. Învaţă ce este prietenia, iubirea şi ura!
Iubeşte şi cultivă sentimentul colegialităţii, prietenia!

Nu urî!
9. Fii ferm şi consecvent în atingerea idealului!

10. Respectă-l pe Profesorul tău care îţi oferă o parte din viaţa lui!
Dublează-l în efortul lui nobil pe Drumul Cunoaşterii şi Formării tale ca Om!

SECȚIUNEA II – REPREZENTAREA ELEVILOR
Art. 119. (1) În vederea reprezentării drepturilor și intereselor elevilor, aceștia se pot asocia în:

a. Consiliul elevilor;
b. Asociațiile reprezentative ale elevilor. 

               (2)Se consideră reprezentanți ai elevilor următorii:
a. președintele și vicepreședintele Consiliului Școlar al Elevilor;
b. reprezentantul elevilor în Consiliul de Administrație.

REGULAMENTUL CONSILIULUI ȘCOLAR AL ELEVILOR
Art. 120. (1) Consiliul Elevilor din Școala Gimnazială ”Ion Ghica” Iași are următoarea structură:

a. președinte;
b. vicepreședinte/vicepreședinți (în funcție de numărul de elevi din școală);
c. secretar;
d. membri: reprezentanții claselor.

           (2) Președintele, vicepreședintele/vicepreședințiii și secretarul formează Biroul Executiv.
           (3) Pentru unitățile de învățământ care au doar clase din învățământul primar și gimnazial, așa cum
este cazul instituției noastre, Biroul Executiv este ales dintre elevii claselor a VII-a și a VIII-a.
          (4) Președintele  Consiliului  Școlar al  Elevilor  participă,  cu statut  de observator,  la  ședințele
Consiliului  de  Administrație  al  unității,  la  care  se  discută  aspecte  privind  elevii,  la  invitația  scrisă  a
directorului școlii. 
          (5) Mandatul președintelui Consiliului Școlar al Elevilor este de 2 ani. După un an de mandat,
președintele își prezintă raportul de activitate în cadrul Adunării Generale. Dacă raportul de activitate este
respins cu votul majorității absolute, președintele este demis din funcție.
Art. 121.  (1)  Consiliul Elevilor este alcătuit din reprezentanţii fiecărei clase din şcoală (câte un elev din
fiecare clasă) şi un membru al personalului didactic, care va avea rolul de coordonator al întrunirilor. Dintre
membrii săi, Consiliul va alege un Preşedinte (elev), un Vicepreşedinte (elev), şi un Secretar (elev) pe toată
durata unui an şcolar. Conducerea şcolii va desemna un cadru didactic care va fi responsabilul Consiliului
Școlar al Elevilor. 

(2) Fiecare clasă îşi va alege reprezentantul în Consiliul Școlar al Elevilor în prima ora de dirigenţie
de la începutul fiecărui an şcolar. Votul va fi secret, iar elevii işi vor asuma responsabilitatea alegerii lor.
Profesorii nu au drept de vot şi le este interzis amestecul sau influenţarea deciziei elevilor.

(3)  Consiliul  Școlar  al  Elevilor  este  structură  consultativă  și  reprezintă  interesele  elevilor  din
unitate.  Prin  Consiliul  Școlar  al  Elevilor,  elevii  își  exprimă  opinia  în  legătură  cu  problemele  care  îi
afectează în mod direct. Întrunirile Consiliului Școlar al Elevilor se vor desfăşura lunar sau ori de câte ori
este cazul, fiind prezidat de preşedinte şi de reprezentantul cadrelor didactice.

(4) Președintele Consiliului Școlar al Elevilor, precum şi cadrul didactic desemnat să coordoneze
activitatea  acestuia  au  obligația  de  a  aduce  la  cunoştinţa  Consiliului  de  Administraţie  al  şcolii  toate
problemele discutate în cadrul sedinţelor Consiliului.

(5) Toate propunerile avansate de către Consiliul Școlar al Elevilor vor fi notate de către secretar,
care va întocmi un proces-verbal şi va avea obligația să expună într-un loc vizibil rezumatul acestuia.
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(6) Fiecare membru al Consiliului Elevilor, inclusiv președintele şi secretarul are dreptul de a vota
prin DA sau NU sau să se abțină de la vot. Votul poate fi secret sau deschis prin ridicarea mâinii, în funcție
de hotărârea  Consiliului.

(7) Membrii Consiliului trebuie să respecte toate regulile şi convențiile adoptate de către Consiliu şi
să  asigure  aplicarea  hotărârilor  luate  în  rândul  elevilor.  Membrii  Consiliului  au  datoria  de  a
prezenta problemele specifice procesului instructiv – educativ cu care se confruntă formațiunile de studiu
din care fac parte şi vor raporta clasei toate discutiile purtate referitor la chestiunile în cauză.

(8) Secretarul Consiliului are responsabilitatea întocmirii ordinii de zi a întrunirilor şi de a aduce la
cunoștința membrilor cu cel putin 48 de ore înainte de desfăşurarea întrunirii. Presedintele are datoria de a
asigura respectarea ordinii de zi anunțată, respectiv parcurgerea ei integrală.

(9)  Preşedintele  Consiliului  are  datoria  de  a  asigura  desfăşurarea  discuțiilor  într-un  spirit  de
corectitudine, precum şi respectarea libertății de exprimare.

(10) Tematica discuțiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului instructiv – educativ
curricular şi extracurricular, îmbunătăţirea condiţiilor de studiu ale elevilor şi organizarea unor activităţi cu
caracter extraşcolar de larg interes pentru elevi, activități care sunt de competența şcolii ca desfăşurare, cum
ar fi acţiunile din cadrul programului național ”Școala Altfel”.
Art. 122. Consiliul elevilor are următoarele atribuții:

a. reprezintă interesele elevilor și transmite Consiliului de Administrație, directorului și Consiliului
profesoral puncrul de vedere al elevilor referitor la problemele de interes pentru aceștia;

b. apără drepturile elevilor la nivelul unității și sesizează încălcarea lor;
c. se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, informând conducerea unității

despre acestea, respectiv propun soluții;
d. sprijină comunicarea între elevi și cadrele didactice;
e. dezbate propunerile elevilor și elaborează proiecte, poate iniția activități extrașcolare, evenimente

culturale, concursuri, excursii;
f. organizează acțiuni de strângere de fonduri pentru copii cu nevoi speciale, pentru elevi provenind

din medii dezavantajate, pe probleme de mediu, ș.a;
g. propune modalități pentru a motiva elevii să se implice în activități educative și extrașcolare;
h. dezbate proiectul Regulamentului Intern de Organizare și Funcționare a unității de învățământ,
i. organizează alegeri pentru funcțiile de președinte, vicepreședinte, secretar la termen sau în cazul în

care posturile sunt vacante;
j. desemnează un membru-observator pentru Consiliul de Administrație, conform legii;
k. completează raportul activităților educative extrașcolare la nivelul unității de învățământ în care va

preciza opinia elevilor față de activitățile realizate.

SECȚIUNEA III – ACTIVITATEA EDUCATIVĂ EXTRAȘCOLARĂ
Art. 123. Activitatea  educativă  extrașcolară  derulată la nivelul unității de  învățământ  este  concepută  ca
mediu de dezvoltare personală, ca modalitate de formare și întărire a culturii organizaționale a unității de
învățământ, mijloc de îmbunătățire a motivației, frecvenței și performanței școlare, precum și de remediere
a unor probleme comportamentale ale elevilor.
Art.  124.  (1)  Activitatea  educativă  extrașcolară  se  desfășoară  în  afara  orelor  de  curs.  Calendarul
activităților educative extrașcolare este aprobat de Consiliul de Administrație al unității.

(2) Activitatea educativă extrașcolară 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.  Pentru  derularea  unei
activități educative extrașcolare cu elevii, se înregistrează proiectul/fișa de activitate la secretariatul unității
și se obține avizul consilierului educativ sau al directorului unității.
Art. 125. (1) Activitățile  educative  extrașcolare  desfășurate  în  Școala Gimnazială ”Ion Ghica”, Iași  pot
fi: culturale,  civice, artistice,  tehnice,  aplicative, științifice,  sportive,  turistice,  de  educație  rutieră,
antreprenoriale,  pentru protecție civilă, de educație pentru sănătate și de voluntariat;
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(2) Activitățile  educative extrașcolare pot consta în:  proiecte  și  programe educative,  concursuri,
festivaluri,  expoziții,   campanii,   schimburi  culturale,   excursii,   serbări,  expediții,  tabere și  caravane
tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere deschise, etc.;

(3) Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei clase de elevi,  de către  învățător/
profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte, cât și la nivelul unității de învățământ, de către
coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare;

(4) Pentru  organizarea  activităților  extrașcolare  sub  forma  excursiilor,  taberelor,  expedițiilor și
a  altor activități  de  timp  liber  care  necesită  deplasarea  din  localitate  de  domiciliu,  trebuie  să  se
respecte prevederile stabilite prin Ordin al MEN.

CAPITOLUL VII
PROCESUL INSTRUCTIV – EDUCATIV

 SECȚIUNEA I
VII. 1. Procesul de învăţământ. Standardele procesului de învăţământ. 
Art.  126. (1)  În  cadrul  procesului  de  învăţământ,  cadrele  didactice  exercită  asupra  elevilor,  în  mod
conştient şi sistematic, un ansamblu de acţiuni pentru formarea personalităţii acestora în concordanţă cu
cerinţele  idealului  educaţional  prevăzut  de  Legea  Educaţiei  Naționale  în  vigoare,  cu  modificările  și
completările ulterioare. 

(2)  În  procesul  instructiv  –  educativ,  cadrul  didactic  interacţionează  şi  conlucrează  cu  elevii.
Predarea este activitatea profesorului de comunicare a cunoştinţelor, de organizare, coordonare şi stimulare
a  activităţii  elevilor  în  vederea  asigurării  unui  cadru  adecvat  formării  personalităţii  acestora.  Învăţarea
înglobează totalitatea acţiunilor pe care trebuie să le întreprindă elevul în procesul de învăţământ.
Art.  127. (1)  Procesul  instructiv – educativ  se realizează  prin activităţi  curriculare  (lecţii,  lucrări  de
laborator) şi extracurriculare (cercuri, formaţii artistice, echipe sportive, etc.).

 (2) În învăţământ se urmăreşte realizarea competenţelor disciplinare, a capacităţilor metodologice
şi a atitudinilor. Competenţele disciplinare constau în capacităţi de muncă intelectuală, proprii unei gândiri
sistematice  şi  în  aptitudini  de  muncă  intelectuală,  proprii  unei  gândiri  sistematice  şi   în  capacităţi  de
comunicare. Atitudinile fundamentale constau în comportamente necesare integrării în activitatea socio –
economică, în formarea de atitudini faţă de propria persoană şi societate.
 
VII. 2.  Planuri cadru de învăţământ. Programe. Manuale şcolare. 
Art. 128. (1) Întreaga activitate desfăşurată de profesori cu elevii la clasă se realizează pe baza cunoaşterii
temeinice  şi  respectării  obligatorii  a  prevederilor  planurilor  cadru,  a  programelor  şcolare,  aprobate  de
M.E.N. (pentru orele din trunchiul comun) şi a opţiunilor elevilor pe baza ofertei şcolii (pentru disciplinele
opţionale). Catedrele/comisiile metodice au obligaţia de a elabora programele pentru disciplinele opţionale
pentru anul şcolar următor şi de a obţine aprobarea I.S.J. până pe data de 1 octombrie a fiecărui an şcolar.

(2)  Respectarea  numărului  de  ore  pentru  fiecare  disciplină  (de  trunchi  comun sau  opţional),  a
conţinutului  programelor,  cât  şi parcurgerea integrală  şi  ritmică a materiei  sunt obligatorii  pentru toate
cadrele didactice. Nerespectarea acestor cerinţe, predarea la un nivel scăzut sau la un nivel ce depăşeşte
posibilităţile  de  înţelegere  şi  asimilare  ale  elevilor,  constituie  abateri  şi  se  sancţionează  conform
prevederilor legislaţiei şcolare în vigoare.

(3)  Materia de studiu prevăzută în programele şcolare se repartizează pe lecţii  prin planificările
calendaristice anuale şi pe unităţi de învăţare, care se întocmesc de cadrele didactice pentru fiecare obiect şi
clasă înaintea începerii cursurilor. Structura planificărilor este stabilită de legislaţia şcolară şi respectată în
fiecare catedră. Semestrial se întocmeşte planificarea calendaristică, pe teme/lecţii şi ore. Planificările se
definitivează  în  plenul  catedrei  şi  sunt  aprobate  de  şeful  de  catedră.  Un  exemplar  din  planificarea
curriculară şi un exemplar din planificarea calendaristică se depun la mapa catedrei și la directorul unităţii.
Responsabilul catedrei /comisiei metodice are obligaţia verificării lunare a stadiului parcurgerii programei
de către membrii comisiei.
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(4) În şcoală se vor utiliza numai manuale aprobate în lista M.E.N., lista de manuale va fi consultată
la biblioteca şcolii, iar de distribuirea manualelor şcolare gratuite către elevi răspund bibliotecarul şcolii şi
profesorii coordonatori de la clase.
 

VII. 3. Constituirea claselor. 
Art. 129. (1) În anul școlar 2018- 2019, în Şcoala Gimnazială „ION GHICA”, Iași  formațiunile de studiu
sunt  organizate astfel:

Învăţământ primar (14 colective) Învăţământ gimnazial (10 colective)
CP 1 Hobincă Laura clasa a V-a A Abageru Nica Daniela
CP 2 Axinte Oana clasa a V-a B Raduianu Alina
clasa I A Protea Clara Clasa a VI-aA Chirita Mihaela
clasa I B Bârsanu Elena clasa a VI-a B Stanciu Laura
clasa I C Apopei Mădălina clasa a VI-a C Zaharia Ana-Maria
clasa a II-a A Radu Ana clasa a VII-a A Stefan Iunia
clasa a II-a B Rotaru Luciana clasa a VII-a B Lupu Dumitru
clasa a II-a C Tihiniuc Ana clasa a VII-a C Madaras Cristina
clasa a III-a A Chipriean Elena clasa a VIII-a A Papaghiuc Vasile
clasa a III-a B Moțoc Magdalena clasa a VIII-a B Tulan Elena
clasa a III-a C Radu Elena
clasa a IV-a A Dumitrache Florentina
clasa a IV-a B Marcu Rita
clasa a IV-a C Curcă Roxana

(2)Clasele nou constituite, respective celelelate formațiuni de studiu vor avea efectivul prevăzut în  art. 63
din Legea 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale, cu completările și modificările ulterioare.  

SECȚIUNEA II
VII. 4.  Evaluarea rezultatelor elevilor. Încheierea situației școlare
Art. 130. (1) Evaluarea are la bază identificarea nivelului la care se află elevul raportat la competențele
specifice ale fiecărei discipline în scopul optimizării învățării. Conform legii, evaluările în se realizează, la
nivelul de disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire.

(2) În sistemul de învățământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competențe, oferă feed-back
real  elevilor  și  stă  la  baza  planurilor  individuale  de  învățare.  Evaluarea  rezultatelor  la  învățătură  se
realizează în mod ritmic, conform legii.

(3) Fiecare semestru cuprinde și perioade de consolidare și de evaluare a competențelor dobândite
de beneficiarii primari ai educației. În aceste perioade se urmărește:

a. ameliorarea rezultatelor procesului de predare-învățare;
 b. fixarea și sistematizarea cunoștințelor;
 c. stimularea elevilor  cu  ritm  lent  de  învățare  sau  cu  alte  dificultăți  în dobândirea
cunoștințelor, deprinderilor,  în formarea și dezvoltarea atitudinilor;

d. stimularea pregătirii elevilor capabili de performanță înaltă.
(4)  La  sfârșitul  clasei  pregătitoare,  evaluarea  dezvoltării  fizice,  socio-emoționale,  cognitive,  a

limbajului și a comunicării precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor față de învățare ale copilului,
realizată pe parcursul  întregului  an școlar,  se  finalizează  prin  completarea  unui  raport,  de  către
cadrul  didactic responsabil, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al MEN.

2



Art.  131.  (1)  Instrumentele  de  evaluare  se  stabilesc  în  funcție  de  vârsta  și  de  particularitățile
psihopedagogice ale elevilor și de specificul fiecărei discipline. Acestea pot fi:

a. chestionări orale;
b. lucrări scrise;
c. experimente și activități practice;
d.  referate și proiecte;
e.  interviuri;
f. portofolii;
g. probe practice;
h. alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice și aprobate de director sau elaborate de

către Ministerul Educației și Cercetării Științifice/inspectoratele școlare.
(2) În învățământul primar, la clasele I - a IV-a, elevii vor avea la fiecare disciplină,  cu  excepția

celor  preponderent  practice,  cel  puțin  o  evaluare  prin  lucrare  scrisă  pe semestru.
(3) Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip și lucrările semestriale scrise (teze) se

elaborează  pe  baza  cerințelor  didactico-metodologice  stabilite  de  programele  școlare,  parte  a
Curriculumului național.
Art. 132.  Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin:

a) aprecieri  descriptive  privind  dezvoltarea  copilului -  clasa pregătitoare,
b) calificative - în  clasele  I-IV; 
c) note de la 10 la 1 în învățământul gimnazial. 

Art. 133. (1) Sunt declarați  promovați elevii care, la sfârșitul anului școlar, obțin la fiecare disciplină de
studiu cel  puțin  media  anuală  5,00 / calificativul „Suficient”,  iar  la  purtare,  media  anuală 6,00 /
calificativul „Suficient”.

(2) Sunt declarați  amânați,  semestrial sau  anual,  elevii  cărora nu li  se poate definitiva situația
școlară la una sau la mai multe discipline de studiu/module din următoarele motive:

a. au  absentat,  motivat și  nemotivat,  la  cel  puțin  50%  din  numărul  de  ore  de  curs  prevăzut
într-un semestru la disciplinele respective;

 b. au fost scutiți  de frecvență de către directorul  unității  de învățământ în urma unor solicitări
oficiale, pentru perioada participării la festivaluri și concursuri profesionale, cultural-artistice și sportive,
interne și internaționale, cantonamente și pregătire specializată;

c. au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de Ministerul Educației Naționale;
d. au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte țări;
e. nu au un număr suficient de calificative/note, necesar pentru încheierea mediei/mediilor sau nu au

calificativele/mediile semestriale ori anuale la disciplinele respective, consemnate în catalog de către cadrul
didactic, din alte motive decât cele de mai sus.

(3) Elevii declarați amânați pe semestrul I își vor încheia situația școlară în primele 4 săptămâni de
la  revenirea  la  școală,  pe   baza   calificativelor/notelor  consemnate  în  rubrica  semestrului  I,  datate  la
momentul evaluării;

(4) Încheierea  situației școlare  a  elevilor  amânați  în al doilea semestru sau amânați anual se face
într-o perioadă stabilită de conducerea unității de învățământ, înaintea sesiunii de corigențe. Elevii amânați,
care nu promovează la una sau două discipline de studiu în sesiunea de examene de încheiere a situației
școlare a elevilor amânați, se pot prezenta la sesiunea de examene de corigențe, conform programării MEN;

(5) Sunt declarați corigenți elevii care obțin calificative „Insuficient”/ medii anuale sub 5,00 la cel
mult două discipline  de  studiu,  precum și  elevii  amânați  care  nu  promovează  examenul  de  încheiere
a  situației școlare, la cel mult două discipline de studiu. Pentru  elevii  corigenți,  se  organizează  anual  o
singură  sesiune  de  examene  de  corigență, într-o perioadă stabilită de MEN.
Art. 134.  (1) Sunt declarați repetenți:

a.  elevii  care  au  obținut  calificativul  „Insuficient”/medii  anuale  sub  5,00  la  mai  mult  de  două
discipline de învățământ, care se finalizează la sfârșitul anului școlar. 

b. elevii care au obținut la purtare calificativul anual „Insuficient”/ media anuală mai mică de 6,00;
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c. elevii corigenți care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigență sau care nu promovează
examenul la toate disciplinele la care se află în situație de corigență;

d.  elevii  amânați  care  nu se prezintă  la  sesiunea  de încheiere  a  situației  școlare  la  cel  puțin o
disciplină.

 (2) La  sfârșitul  clasei  pregătitoare, respectiv clasa I  elevii  nu  pot fi  lăsați  repetenți.  Aceștia
vor intra într-un program de remediere/recuperare școlară, pe parcursul anului școlar următor realizat de
învățător/profesorul pentru învățământul primar, împreună  cu  un  specialist  de  la  CJRAE;

 (3) Elevii  declarați  repetenți  se pot înscrie în anul școlar următor în clasa pe care o repetă,  la
aceeași unitate de învățământ sau se pot transfera la altă unitate de învățământ.
Art. 135.  (1) Consiliul Profesoral al școlii validează situația școlară  a  elevilor,  pe  clase, în ședință  de
încheiere  a  cursurilor  semestriale/anuale,  iar  secretarul  Consiliului  o  consemnează   în  procesul-verbal,
menționându-se  numărul  elevilor  promovați,  numărul  și  numele  elevilor  corigenți,  repetenți,  amânați,
precum și numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00;

(2)  Situația  școlară  a  elevilor  corigenți,  amânați  sau  repetenți  se  comunică  în  scris  părinților,
tutorilor sau reprezentanților  legali de către învățător/profesorul  pentru învățământul primar/profesorul
diriginte, în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor fiecărui semestru/an școlar.

(3)  Pentru  elevii  amânați  sau  corigenți,  învățătorul/profesorul  pentru  învățământul
primar/profesorul  diriginte  comunică  în  scris  părinților,  tutorelui  sau susținătorului  legal,  programul de
desfășurare a examenelor de corigență, respectiv perioada de încheiere a situației școlare.

VII. 5. Examenele organizate la nivelul unităților de învățământ
Art. 136. (1) Examenele organizate de unitățile de învățământ sunt:

a. examen de corigență pentru elevii declarați corigenți la încheierea cursurilor anuale și pentru
elevii declarați corigenți după susținerea examenelor din sesiunea pentru elevii amânați; 

b. examen de încheiere a situației școlare pentru elevii declarați amânați; 
c. examen de diferențe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învățământ este condiționată de

promovarea unor astfel de examene;
d. examinări/testări organizate în vederea înscrierii elevilor în clasa I, respectiv în clasa a V-a.
(2) Pentru desfășurarea examenelor există 3 tipuri de probe: scrise, orale și practice, după caz. La

toate examenele se susțin, de regulă, două din cele trei probe - proba scrisă și proba orală;
(3) Directorul  unității  de învățământ  stabilește,  prin decizie,  componența comisiilor  și  datele  de

desfășurare  a  examenelor.  Sesiunea  de  corigențe  are  un  președinte  și  câte  două  cadre  didactice
examinatoare pentru fiecare comisie pe disciplină. Comisia este responsabilă de realizarea subiectelor;

(4) La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeași specialitate sau după
caz specialități înrudite/ din aceeași arie curriculară;

 (5) Pentru  examinarea  elevilor  corigenți,  unul  dintre  cadrele  didactice  este  cel  care  a  predat
elevului disciplina de învățământ în timpul anului școlar;

(6) Proba scrisă a examenelor are o durată de 45 de minute pentru elevii din învățământul primar și
de 90 de minute pentru elevii din învățământul gimnazial, din momentul transcrierii subiectelor pe tablă sau
al primirii,  de către elev, a foii cu subiecte. Proba scrisă conține două variante de subiecte,  dintre care
elevul tratează o singură variantă, la alegere;

(7) Proba orală a examenelor se desfășoară prin dialog cadru didactic-elev, pe baza biletelor de
examen.  Numărul  biletelor  de  examen  este  de  două  ori  mai  mare  decât  numărul  elevilor  care  susțin
examenul  la disciplina  respectivă.  Fiecare bilet  conține  două subiecte.  Elevul  poate  schimba biletul  de
examen cel mult o dată;

(8)  Fiecare cadru didactic  examinator  acordă elevului  câte  o notă la  fiecare  probă susținută  de
aceasta. Notele de la probele orale sunt întregi, iar notele de la probele scrise pot fi și fracționare. Media
aritmetică a notelor acordate la cele două probe, rotunjită la nota întreagă cea mai apropiată, reprezintă
nota  finală  la  examenul  de  corigență,  fracțiunile  de  50  de  sutimi  rotunjindu-se  în  favoarea elevului;

(9)  Media  obținută  de  elev  la  examenul  de  corigență  este  media  aritmetică,  calculată  cu  două
zecimale, fără  rotunjire,  a  notelor  finale  acordate  de  cei  2  examinatori.  între  notele  finale  acordate
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de  cei  2 examinatori nu se acceptă o diferență mai mare de un punct. în caz contrar, medierea o face
președintele comisiei de examen;

 (10) La  clasele  la  care  evaluarea  cunoștințelor  se  face  prin  calificative  se  procedează  astfel:
după corectarea lucrărilor scrise și după susținerea examenului oral fiecare examinator acordă calificativul
său global; calificativul final al elevului la examenul de corigență se stabilește de comun acord între cei 2
examinatori.

CAPITOLUL VIII 
EVALUAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

 
Art. 137. Şcoala Gimnazială “ION GHICA” Iaşi se află în subordonarea directă a I.S.J. Iaşi și a MEN.
Responsabilitatea menţinerii  unei relaţii  permanente cu I.S.J.  revine direcţiunii  şcolii,  şefilor comisiilor
metodice şi tuturor cadrelor didactice desemnate de şcoală în acest scop. 
Art. 138.  (1) Evaluarea instituțională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme
fundamentale:

a. inspecția de evaluare instituțională;
b. evaluarea internă și externă a calității educației.
         (2)Inspecția  de  evaluare  instituțională  se  realizează  de  către  ISJ  Iași,  în  conformitate  cu
prevederile regulamentului de inspecție a unităților de învățământ, elaborat de minister;

(3) Evaluarea internă a calității educației se realizează prin intemediul Comisiei pentru evaluarea și
asigurarea calității (CEAC);

(4) Evaluarea externă a calității educației se realizează, în conformitate cu prevederile legale, de
către Agenția de Asigurare a Calității Educației în învățământul preuniversitar (ARACIP).

CAPITOLUL IX
PARTENERII EDUCAȚIONALI

 IX. 1. Părinţii, tutorii și susținătorii legali 
Drepturi:
Art. 139. (1) Părinții sunt principalii parteneri educaționali ai unității de învățământ. Ei au acces la toate
informațiile legate de sistemul de învățământ care privesc educația copiilor lor și au dreptul să dobândească
informații periodice privind situația școlară, comportamentul doar al propriului copil.

   (2)  Părintele,  tutorele  sau susținătorul  legal  al  elevului  are  acces  în  incinta  unității  de
învățământ în concordanță cu procedura de acces, dacă:

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

b. participă la ora de consiliere individuală cu profesorul-coordonator al clasei/alt cadru didactic,
pentru a afla parcursul individual al copilului său;

c. desfășoară activități în comun cu cadrele didactice;
d. depune o cerere/solicitare la secretariatul unității;
e. participă la întâlnirile programate de profesorul de la învățământul primar, respectiv profesorul-

diriginte;
f. participă la acțiuni organizate de Consiliul Reprezentativ al Părinților sau Asociația ”Orizonturi”

– Asociația de părinți și cadre didactice din unitate.
Îndatoriri:
Art. 140. (1) Potrivit prevederilor legale, părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are obligația
de a asigura frecvența școlară a acestuia și de a lua măsurile potrivite pentru școlarizarea elevului, până la
finalizarea studiilor;
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  (2)  Părintele,  tutorele  sau susținătorul  legal  care  nu asigură  școlarizarea  elevului  pe perioada
învățământului obligatoriu poate fi sancționat, conform legislației în vigoare, cu amendă cuprinsă între 100
lei până la 1000 de lei sau poate fi obligat la muncă în folosul comunității;

  (3)  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 nivelul colectivului de elevi și pentru evitarea degradării stării de
sănătate a celorlalți elevi din unitate;

(4) Părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația ca, cel puțin o dată pe lună, să ia legătura
cu profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția elevului. Prezența
părintelui, tutorelui sau susținătorului legal va fi consemnată în caietul învățătorului/profesorului pentru
învățământ primar, profesorului diriginte, cu nume, dată și semnătură (raport de întrevedere);

(5)  Părintele,  tutorele  sau  susținătorul  legal  răspunde  material  pentru  distrugerile  bunurilor  din
patrimoniul unității de învățământ, cauzate de elev;

(6) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învățământul primar are obligația
să îl însoțească până la intrarea în unitatea de învățământ, iar la terminarea orelor de curs să îl
preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susținătorul legal nu poate să desfășoare o astfel de
activitate, împuternicește o altă persoană.

(7) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învățământul primar și gimnazial are
obligația de a solicita, în scris, retragerea elevului în vederea înscrierii acestuia într-o unitate de învățământ
din străinătate.

IX. 2. Regulamentul Consiliului Reprezentativ al Părinţilor pe şcoală
Art. 141. (1) La începutul fiecărui an şcolar, în termen de 2 săptămâni, diriginţii claselor au obligaţia de a
desfăşura Adunări generale ale părinţilor elevilor clasei în scopul constituirii  Comitetelor de părinţi pe
clase. Comitetele de părinţi pe clase se aleg prin vot, cu majoritate simplă, şi sunt constituite din 5 membri:
preşedintele comitetului de părinţi pe clasă, vicepreşedinte,  3 membri. Adunările generale ale părinţilor
pe clase se întrunesc,  de regulă,  semestrial  (în primele două săptămâni ale semestrului).  Comitetele  de
părinţi  pe  clase  se  întrunesc  ori  de  câte  ori  este  cazul  la  solicitarea  preşedintelui  sau
învăţătorului/profesorului pentru învățământ primar/dirigintelui.

(2) Consiliul Reprezentativ al Părinților este compus din președinții comitetelor de părinți pe clase,
fiind o structură fără personalitate juridică și care se poate implica în activitățile unității prin acțiuni cu
caracter logistic sau voluntariat.
Art.  142. (1)  Adunarea  generală  a  Comitetelor  de  părinţi  se  întruneşte  semestrial,  în  prima  lună  a
semestrului. În Adunarea generală de la începutul anului şcolar, convocată de consilierul educativ, se alege
preşedintele, vicepreşedintele, ale căror atribuții se consemnează în procesul-verbal al ședinței;

(2)  Consiliul Reprezentativ al Părinţilor își alege 2 reprezentanți în Consiliul de Administraţie al
şcolii, unul pentru învățământul primar, respectiv învățământul gimnazial, precum și în alte organisme de
conducere din unitate (CEAC);

(3) Activitatea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor se consemnează într-un registru special.
Art. 143. Consiliul Reprezentativ al Părinţilor au următoarele atribuţii:

a. propune unităților  de  învățământ  discipline  și  domenii  care  să  se  studieze  prin curriculumul  la
decizia școlii;

b. sprijină parteneriatele educaționale încheiate între școală și instituțiile/organizațiile cu rol educativ
din comunitatea locală;

c. susține derularea programelor de prevenire și de combatere a absenteismului și a violenței în mediul
școlar intern;

d. promovează imaginea unității de învățământ în comunitatea locală;
e. susține  unitatea  de  învățământ  în  organizarea  și  desfășurarea  tuturor  activităților  propuse,  la

solicitarea cadrelor didactice;
f. susține conducerea unității de învățământ în organizarea și în desfășurarea consultațiilor cu părinții,

tutorii sau susținătorii legali, pe teme educaționale;
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g. sprijină conducerea unității de învățământ în întreținerea și modernizarea bazei materiale;
h. susține  unitatea  de  învățământ  în  activitatea  de  consiliere  și  orientare  socio-profesională  a

absolvenților;
i. sprijină conducerea unității de învățământ în asigurarea sănătății și securității elevilor;
j. susține conducerea unității de învățământ în organizarea și desfășurarea programului „Școala după

școală”.
Art. 144. (1) Consiliul Reprezentativ al Părinților poate atrage resurse financiare extrabugetare, constând în
contribuții, donații, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din țară și din străinătate,
care vor fi utilizate pentru:

a. modernizarea și întreținerea patrimoniului unității de învățământ, a bazei materiale și sportive;
b. acordarea de premii și de burse elevilor;
c. sprijinirea financiară a unor activități educative extrașcolare;
d. acordarea de sprijin suplimentar financiar sau material copiilor care provin din familii cu situație

materială precară;
e.  alte  activități  care  privesc  bunul  mers  al  unității  de  învățământ  sau  care  sunt  aprobate  de

Adunarea Generală a Părinților pe care îi reprezintă.
(2) Consiliul  Reprezentativ  al  Părinților  colaborează  cu  structurile  asociative  ale  părinților  la

nivel  local, județean, regional și național.

IX. 3. Contractul educațional
Art.  145.  (1)  În  momentul  înscrierii  elevilor,  părinții,  tutorii  sau  susținătorii  legali  ai  acestora,  vor
încheia/semna  un  contract  educațional  în  care  sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților;

 (2) Contractul educațional este valabil pe toată perioada de școlarizare a elevului în cadrul unității
de învățământ. Eventualele modificări se pot realiza printr-un act adițional acceptat de ambele părți și care
se atașează contractului educațional;

 (3) Contractul  educațional  se  încheie  în  două  exemplare  originale,  unul  pentru  părinte,  tutore
sau susținătorul legal, altul pentru unitatea de învățământ și își produce efectele de la data semnării.

IX. 4. Școala și comunitatea locală. Relaţiile cu alte instituţii și parteneri educaționali
Art. 146. (1) Autoritățile  administrației  publice  locale,  precum și  reprezentanți  ai  comunității  locale
colaborează  cu  Consiliul  de  Administrație  și  directorul  în  vederea  atingerii  obiectivelor  unității  de
învățământ;

(2) Școala  poate  realiza  parteneriate  cu  alte instituții de învățământ, asociații,  fundații,  instituții
de  educație și  cultură, organisme economice și organizații guvernamentale și nonguvernamentale sau alte
tipuri de organizații, doar în interesul elevilor săi;

(3)  Reprezentanţii  şcolii  în  relaţiile  cu  comunitatea  locală,  organizaţiile  guvernamentale  şi
nonguvernamentale sunt fie directorul, fie un alt cadru didactic desemnat de Consiliul de Administrație.
Art. 147. (1) Directorul planifică, în 2 săptămâni de la începerea anului şcolar, programul de audienţe şi
relaţii cu publicul;

 (2)  Cererile,  reclamaţiile  şi  sesizările  se  înregistrează  în  registrul  de  intrări/ieşiri.  Sesizările  şi
reclamaţiile  se îndosariază într-un dosar special,  iar  solicitanţii  vor primi răspuns în termen de o lună.
Reclamaţiile şi sesizările anonime nu se iau în consideraţie. 

CAPITOLUL X
SECURITATEA ÎN INTERIORUL ŞCOLII

 
Art. 148. (1) Accesul persoanelor şi a autovehiculelor în incinta unitatii şcolare se face numai prin locurile
special destinate acestui scop, pentru a permite organizarea supravegherii acestora la intrarea şi ieşirea din
perimetrul  şcolii.  Este  permis  numai accesul  autovehiculelor  care aparţin  salvării,  pompierilor,  politiei,
salubrizării sau jandarmeriei, precum şi a celor care asigura intervenția operativă pentru remedierea unor
defecțiuni ale rețelelor interioare (electrice, gaz, apa, telefonie etc.) sau a celor care aprovizionează unitatea
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cu produse conform HG 640/2017 – “Corn şi Lapte”, respectiv materialele pentru curăţenie ori reparaţii
curente achiziţionate;

(2) Accesul cadrelor didactice, al personalului tehnico-administrativ şi al elevilor aparținând şcolii
este permis în baza ecusonului sau legitimaţiei cu fotografie, sau, după caz, a carnetului de elev vizat de
conducerea şcolii, documente care vor fi prezentate obligatoriu în momentul intrării;

(3) Accesul  părinţilor  este  permis în  baza verificării  identităţii  acestora la  punctul  de intrare  în
şcoală si control, unde se va afla şi registrul în care se vor nota: numele şi prenumele, seria şi numărul
actului de identitate, motivul accesului in instituţie;

(4) Personalul de pază are obligația de a ţine evidenţa riguroasă a persoanelor străine unităţii de
învaţământ, care solicită intrarea în perimetrul şcolii şi de a consemna în registrul corespunzator datele de
identificare şi scopul vizitei, respectiv să supravegheze comportamentul vizitatorilor şi să verifice sălile în
care aceștia sunt invitați pentru evitarea unor producerii unor evenimente nedorite;

(5) Este interzis accesul în instituţie a persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a
celor  turbulente,  precum şi a  celor  care au intenția  vădită  de a  deranja ordinea şi  liniștea  publică.  De
asemenea,  se  interzice  intrarea  persoanelor  însoțite  de câini,  precum şi  a  persoanelor  care  dețin  arme,
obiecte contondente, substante toxice, exploziv-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau ușor inflamabile. Este
interzisă introducerea publicațiilor cu caracter obscen sau agitator,  a stupefiantelor, a băuturilor alcoolice şi
a țigărilor. Se interzice comercializarea acestor produse în perimetrul şcolii sau în imediata apropiere a
acesteia.

(6) Securitatea în interiorul/exteriorul unității, pe perioada programului de lucru/cursurilor școlare,
este asigurată și de agenți de pază (gardian) angajați de către Asociația ”Orizonturi” – Asociația Părinților
și a cadrelor didactice, respectiv a sistemului de monitorizare video din interior.  
X. 1. Obligațiile profesorului de serviciu pe școală
Art. 149. (1) În Școala Gimnazială ”Ion Ghica”, Iași pe întreaga durată a cursurilor școlare se organizează
serviciul pe școală al cadrelor didactice, în zilele în care acestea au mai puține ore de curs. Graficul este
întocmit de comisia special înființată în acest scop;

(2) Profesorul de serviciu pe şcoală vine cu 15 minute înaintea începerii cursurilor de pe tura sa şi
pleacă ultimul din şcoală dupa evacuarea tuturor elevilor, conform programării afişate în cancelarie;

(3) Profesorul  de  serviciu  verifică  existenţa  cataloagelor  şi  răspunde de securitatea  lor  pe  toată
durata turei sale. La sfârşitul zilei, profesorul de serviciu predă gestiunea cataloagelor către secretarul de
serviciu. Orice profesor care foloseşte un catalog în afara orelor sale de curs are obligatia de a aduce la
cunoştinţa profesorului de serviciu acest fapt, precum şi perioada de timp cât va reţine catalogul respectiv;

(4)  Profesorul  de serviciu verifică  prezența  şi  intrarea  la  timp la  ore a  profesorilor  şi  aduce  la
cunoștința direcțiunii  eventualele  absenţe.  În lipsa directorului,  profesorul de serviciu ia măsurile ce se
impun pentru acoperirea orelor respective;

(5) Răspunde de ordinea şi disciplina în şcoală în timpul pauzelor şi semnalează conducerii şcolii
prezenţa  persoanelor  străine,  precum  şi  eventualele  evenimente  deosebite  care  se  petrec  pe  perioada
desfăşurării serviciului său;

(6) Verifică prin sondaj în pauze dacă sălile de clasă sunt bine întreţinute, sunt curate, iar elevii de
serviciu pe clasă îşi îndeplinesc conştiincios atribuţiile;

(7)  Supraveghează  elevii  în  vederea  respectării  prezentului  ROFUIP,  aprobat  prin  OMEN
3027/2018, cât şi a prezentului Regulament de Ordine Interioară;

CAPITOLUL XI
DISPOZIŢII FINALE

Art.  150. (1)  Prezentul  regulament  a  fost  dezbătut  şi  aprobat  în  şedinţa  Consiliului  Profesoral  din
13.XI.2018, avizat  în şedinţa Consiliului de Administraţie din 19.XI.2018 dată de la care intră în vigoare.
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(2) Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa elevilor şi a părinţilor sau reprezentanţilor legali ai
acestora  de  către  învățător/profesorul  pentru  învățământul  primar/profesorul  diriginte,  pe  bază  de
semnătură.
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