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Legeanr.1/2011-Legeaeducațieinaționalecucompletărileșimodificărileulterioare
Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/12.07.2005 privind
asigurarea calităţiieducaţie;
Ordonanţă de urgenţă nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţiieducaţiei;
Ordinul nr.5132/10/09/2009 privind activităţile specifice funcţiei dediriginte;
Ordinul 4595/22.07.2009 cu privire la aprobarea criteriilor de performanţă pentru evaluarea cadrelor
didactice din învăţământulpreuniversitar;
Ordinul nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a
personalului din învăţământulpreuniversitar;
Ordinul nr.1409/29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei Ministerului Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământpreuniversitar;
Ordinul nr. 5565 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de
studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământpreuniversitar;
Codul muncii, aprobat prin legea nr. 53 / 24 ianuarie 2003 cu completarileulterioare;
Ordinul MENCS nr. 4742/2016 – privind Statutulelevului;
Ordinul MENCS nr. 5079/2016 – privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare
a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu completările și modificărileulterioare
Ordinul MEN nr. 3027/2018 – pentru modificarea și completarea Anexei – Regulament – cadru de
organizareșifuncționareaunitățilordeînvățământpreuniversitarlaOrdinulMENCSnr.5079/2016.
Codul deEtică
HOTĂRÂRE Nr. 465/2020 din 11 iunie 2020pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la
Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata
acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-1
ORDIN Nr. 4343/2020 din 27 mai 2020privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 şi ale pct. 6^1 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
privind violenţa psihologică – bullying
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRIIPUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL
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ORDIN nr. 5.447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare
a unităților de învățământ preuniversitar

Ținînd cont de obiectivele propuse se adoptă prezentul Regulament de ordine interioară, care intră în
vigoare începând cu anul școlar 2020-2021.
Prezentul Regulament de ordine interioară conţine informaţii de interes public, putând fi pus la
dispoziţia oricărei persoaneinteresate.
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REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ
An școlar 2021-2022
CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE
Art. 1. Prezentul Regulament de Ordine Interioară conţine norme privind desfăşurarea activităţilor
instructiv – educative cu caracter şcolar şi extrascolar, a activităţilor de natură administrativă, financiar–
contabilă şi de secretariat din cadrul SCOLII GIMNAZIALE „MIHAI EMINESCU”NĂSĂUD, fiind
elaborat în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011, Statutul Personalului Didactic şi
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unitaţilor de Învaţământ Preuniversitar aprobat prin Ordinul
Ministrului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice nr.5079/2016, cu completările și modificările ulterioare
si ale Legii nr.53/2003 modificata si completata prin Legea nr.40/2011 privind Codul Muncii.
Art. 2.
(1) Proiectul R.O.I. este elaborat de catre un colectiv de lucru, numit de Consiliul de Administratie si
coordonat de un cadru didactic. Din colectivul de lucru, fac parte si reprezentanti ai organizatiilor
sindicale, ai parintilor desemnati de catre Consiliul Reprezentativ al Parintilor/AsociatiaParintilor.
(2) Proiectul R.O.I. este supus dezbaterii consiliului profesoral la care participa si personalul auxiliar si
nedidactic, reprezentanti ai Consiliul Reprezentativ al Parintilor /Asociatiei deParinti
(3) R.O.I, precum si modificarile ulterioare ale acestuia se aproba prin hotarare de Consiliul de
Administratie si cuprinde prevederi specific conditiilor concrete de desfasurare a activitatii in
concordant cu dispozitiile legale in vigoare.
(4) Prevederile prezentului Regulament se pot modifica şi/sau completa ulterior ori de cate ori este
cazul, la iniţiativa a 2/3 din numărul membrilor Consiliului de Administraţie şi cu consultatrea
organizaţiilor sindicale din cadrul şcolii. Modificarile şi/sau completarile ulterioare vor fi aduse la
cunoștințaîntregului personal şi a elevilor în termen de3 ziledela efectuare.
(5) Dupa aprobarea regulamentului, acesta devine obligatoriu si trebuie respectat de tot personalul de
invatamant, cat şi de personalul angajat temporar, în regim de cumul sau cu normă incompletă,
persoanelor detaşate în unitate, studenţilor aflaţi în practică pedagogică şi îndrumătorilor acestora,
precum şi personalului angajat pentru prestarea de servicii şcolii, de elevi siparinti/tutori.
(6) Cadrele didactice din invatamantul primar/profesorii diriginti au obligatia de a prezenta anual la
inceputul fiecarui an scolar elevilor si parintilor R.O.I. Personalul unitatii de invatamant, parintii,
tutorii/sustinatorii legali, elevii isi vor asuma prin semnatura, faptul ca au fost informati de
prevederileR.O.I.
(7) Regulile de disciplină şi obligatiile reciproce ale întregului personal, precum şi ale elevilor şi
părinţilor care decurg din prezentul Regulament sunt stabilite în vederea desfăşurării în condiţii
optime şi la standarde ridicate de calitate a procesului instructiv – educativ, precum şi a activităţilor
conexe care se desfasoară în cadrulscolii.
Art.3
Respectarea prevederilor R.O.I este obligatorie pentru directori, personalul didactic de predare,
personalul didactic auxiliar si nedidactic, elevi şi părinţi.Nerespectarea regulamentului constituie
abatere si se sanctioneaza conform prevederilor legale.
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CAPITOLUL II
ORGANIZAREA UNITATII DE INVATATMANT
Art.4 Scoala Gimnaziala ”Mihai Eminescu” Năsăud este organizata si functioneaza pe baza pricipiilor
stabilite in conformitate cu Legea Educatiei Nationale nr.1/2011 cu modificarile si completarile
ulterioare.
Art.5 In cadrul Scolii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” Năsăud se organizeaza cursuri de zi, dupa cum
urmeaza:
- invatatmant primar (clasele pregatitoare –IV)
- invatamant gimnazial (claseleV-VIII)
Art.6. Cursurile se desfasoara intr-un singur schimb, dupa cum urmeaza:
- clasele din invatamantul primar 8:00 –12:00/13:00;
- clasele din invatamantul gimnazial V-VIII 8:00 –15:00.
Art.7 In situatii obiective, pot fi stabilite ore sau alte activitati educative ori recreative in timpul sau in
afara programului zilnic/saptamanal cu aprobarea directorului si cu informarea inspectorului scolar.
Art.8 Activitatea instructive-educativa se desfasoara in Sali de clasa, laboratoare, sala de sport, in limita
restrictiilor provocate de pandemia cu Sars Cov 2.
CAPITOLUL III
PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC
Art.9 Functiile, competentele, responsabilitatile, drepturile si obligatiile personalului didactic de predare
si ale personalului didactic auxiliar din cadrul Scolii Gimnaziale ”Mihai Eminescu”Nasaud, sunt regelementate
de Legea nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si R.O.F.U.I.P.
Art.10 Organizarea personalului si relatiile ierarhice sunt cuprinse in organigrama scolii
Art. 11. Întregul personal al şcolii are obligaţia să manifeste un comportament de înaltă ținută 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.
Art. 12. Întregul personal al şcolii are obligaţia de a efectua controlul medical periodic, la inceputul
fiecarui an scolar.
Art. 13. Toate cadrele didactice şi didactice auxiliare au datoria de a-şi desfăşura activitatea profesională
în raport cu misiunea instituţiei din care fac parte în scopul realizarii obiectivelor generale şi a celor specifice
prevăzute în Planul Managerial de activitaţi elaborat de conducerea scolii şi aprobat de Consiliul Profesoral.
Membrii personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic au obligaţia de a-şi acorda respect reciproc şi de a
colabora în vederea sarcinilor profesionale ce le revin.
Art. 14. Toţi salariaţii şcolii au datoria de a se preocupa de conservarea şi îmbunatăţirea bazei materiale
a scolii şi de a utiliza cu responsabilitate resursele materiale din dotare. Responsabilii comisiilor metodice vor
desemna persoanele din cadrul catedrelor care vor fi responsabile de păstrarea laboratoarelor, cabinetelor şi a
patrimoniului aferent. Sălile de clasă vor fi în responsabilitatea directă a învăţătorilor şi profesorilor diriginţi,
care au obligaţia de a recupera de la colectivele respective contravaloarea daunelor produse.
Art. 15. Este interzis consumul de băuturi alcoolice sau prezenţa sub influenţa alcoolului în incinta
şcolii. Fumatul este permis doar în locurile special amenajate, cu respectarea normelor P.S.I. si a legislatiei în
vigoare.
Art. 16. Organizarea unor reuniuni cu caracter privat ocazionate de diverse sărbatori se va desfăşura fară
excepţie în afara orelor de curs şi va trebui să aibă aprobarea Consiliului de Administraţie al şcolii.
Art. 17. Organizarea oricărui tip de manifestare colectivă cu caracter extraşcolar, care se va desfăşura
prin implicarea de cadre didactice / nedidactice şi elevi ai şcolii, va fi supusă aprobării conducerii şcolii.
Organizatorii au datoria de a aduce la cunostinţa conducerii şcolii intenţia organizării unor astfel de manifestari
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cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea evenimentului şi de a obţine avizul pentru organizarea
acesteia. În caz contrar, toate responsabilitatile revin persoanelor care au organizat acţiunea respectivă.
PERSONALUL DIDACTIC
Drepturi
Art.18. Cadrele didactice au dreptul la salarizare pentru munca depusa si beneficiaza de concediu anual
cu plata, in perioada vacantelor scolare, cu o durata de 62 zile lucratoare.
Art.19 Personalul didactic are dreptul de a beneficia de gradatia de merit acordata prin concurs, potrivit
Metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei Nationale
Art.20 Personalul didactic are dreptul de utilizare a tuturor echipamentelor din dotare care le sunt
necesare în procesul instructiv – educativ si pentru propria perfectionare cum ar fi: calculatoare, aparatura audio
– video sau de laboratoretc.
Art .21 Cadrele didactice au dreptul de a initia si participa la diverse proiecte educationale.
Art.22 Invoirea cadrelor didactice de la cursuri se va face numai in cazuri bine justificate, cu aprobarea
conducerii scolii, pe baza de cerere scrisa si care presupune in mod obligatoriu asigurarea suplinirii cu un cadru
didactic de specialitate sau conform procedurii din scoala.
Art.23. Cadrele didactice nu pot fi perturbate in timpul desfasurarii activitatii didactice de nicio
autoritate scolara saupublica.
Art.24. Inregistrarea prin orice procedee a activitatii unui cadru didactic se poate face numai cu acordul
acestuia. Multiplicarea, sub orice forma, a inregistrarii activitatii didactice de catre elevi sau de alte personae
este permisa numai cu acordul cadrului didactic respective.
Art.25 Personalul didactic are dreptul de a face parte din organizatii sindicale, profesionale, culturale
legal constituite in conformitate cu prevederile legii.
Art.26. Personalul didactic are dreptul de a exprima opinii profesionale in spatial scolar si poate
intreprinde actiuni in nume propriu in afara acestui spatiu, daca acestea nu afecteaza prestigiul unitatii scolare
din care face parte.
Art.27 Personalul didactic are dreptul la securitate, egalitate de sanse si de tratament
Art.28 Personalul didactic are dreptul de a participa la programe de formareprofesionala
Art.29 Personalul didactic are dreptul la informare si consultare
Îndatoriri
Art. 30. Durata timpului de muncă al personalului didactic este, în medie, de 170 de ore pe lună, cu
durata programului de lucru de 40 ore pe săptămână. În programul săptămânal de lucru sunt incluse: activităţi
de predare, activităţi de pregătire a lecţiilor, activităţi de corectare a lucrărilor scrise, activităţi de perfecţionare
(de formare continuă), activităţi de diriginţie şi consiliere vocaţională a elevilor, activităţi în afara clasei şi
extrascolare (extracurriculare), activităţi desfăşurate ca învăţător / profesor de serviciu, activităţi desfăşurate în
cadrul catedrei metodice şi în comisiile pe domenii din care face parte, participarea la sedinţele consiliilor
profesorale, de administraţie sau la activităţile prilejuite de Zilele PorţilorDeschise.
Art.31. Cadrele didactice au obligatia de a duce la indeplinire prevederile contractului de munca și a
fisei postului.
Art. 32. În cazul în care un membru al personalului scolii nu poate fi prezent la program din motive
medicale, este de datoria sa să anunţe conducerea scolii la începutul zilei respective. Neanunţarea înprealabil a
absenţei se consideră absenţă nemotivată. Concediile medicale trebuie aduse la secretariatul unității în termen
de maxim 3 zile de la eliberarea acestora de cătremedic.
Art. 33. Cadrelor didactice care nu-si desfășoară una sau mai multe ore din lipsa întregului colectiv de
elevi si nu au consemnat absentele în catalog la toti elevii ce absenteaza, li se va retine din salariu ora/orele
astfel neefectuate. Aceste cadre didactice au obligatia de a ramâne în scoală pe toata durata programului lor și
de
a
da
o
notă
în
care
să
explice
cursul
evenimentelor.
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Art.34. In cazul in care desfasurarea consiliilor profesorale se suprapune cu anumite ore de curs,
profesorii care predau la clasele respective au obligatia de a recupera orele pierdute, prezenta la consillile
profesorale fiind obligatorie.
Art. 35. Cadrele didactice au obligaţia de a stabili si promova în relatia cu elevii si părinţii acestora
principiile corectitudinii si respectului reciproc, de a manifesta transparenţă si deschidere pentru comunicarea
bilaterală. Este interzis personalului din Scoala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Năsăud să adreseze cuvinte
jignitoare si/sau umilitoare elevilor, sa recurga la agresiuni fizice sau gesturi care să exceadă relatia educator –
elev.
Art. 36. Cadrelor didactice au obligatia de a evalua corect si impartial prestatia elevilor la ora fara a
conditiona acest lucru de obtinerea unor avantaje de la elevi/parinti/tutori. Astfel de practice dovedite vor fi
sanctionate conform legislatiei in vigoare.
Art.37 Personalul didactic este obligat sa participe la programe de formare continua, astfel incat sa
acumuleze la fiecare interval de 5 ani minim 90 de credite transferabile.
Art.38. Cadrele didactice au obligatia de a prezenta conducerii scolii planificarile calendaristice in
termen de 2 saptamani de la inceperea cursurilor sau conform regelentarilor stabilite la nivel de sedinta de
consfatuiri.
Art.39. Calificativele si notele se comunica imediat elevilor si se trec in carnetele de note.
Notele/mediile eronate/neclare se anuleaza conform indicatiilor primite de la directorul unitatii de invatamant.
Art.40. Cadrele didactice răspund de corectitudinea mediilor încheiate și de trecerea acestora în registrul
matricol în termenul stabilit de conducerea unității.
Art.41 Se interzice scoaterea din incinta scolii a documentelor scolare (cataloage, registre matricole etc.)
pentru completare sau din alte motive.
Art.42 In primele 15 zile de la inceputul anului scolar invatatorii si dirigintii vor completata, actualiza,
aviza toate carnetele de note ale elevilor.
Art. 43. Profesorii diriginţi au obligatia de a tine evidenţa învoirilor medicale si de la părinţi într-un
dosar special care va sta în scoală si va putea fi consultat de catre directori, profesorii clasei si/sau părinţi.
Art.44. Conducătorii claselor au obligatia de a întocmi un jurnal al clasei pentru consemnarea abarerilor
disciplinare şi nerespectarea îndatoririlor de către elevi.
Art. 45. Activităţile extracurriculare pe care profesorul diriginte/învățătorul le organizează cu colectivul
de elevi trebuie să se desfasoare în afara orelor de curs, cu exceptia unor evenimente speciale care trebuie
comunicate si aprobate de consilierul educativ si mai apoi de conducerea scolii.
Art. 46. Nu este permisă întarzierea cadrelor didactice la ora de curs . Este interzisăpărăsirea claselor în
timpul programului. Întârzierile repetate duc la retinerea din salariu a orei/orelor respective.
Art. 47. Cadrele didactice au obligatia de a semna zilnic condica de prezenta si de a consemna titlul
lecţiei. In condica vor fi semnate si orele de pregatire suplimentara. Activitatile extracurriculare se vor
consemna intr-o condica speciala.
Art.48. Cadrele didactice au obligatia de a evalua rezultatele la invatatura in mod ritmic in conformitate
cu metodologiile in vigoare.
Art. 49 Cadrele didactice au obligatia de a nu se angaja in discutii cu elevii, parintii sau cu alte personae
referitoare la competenta profesionala a altor cadre didactice.
Art.50 Cadrele didactice au obligatia de efectua serviciul pe scoala conform programului afisat. La
incheierea serviciului este obligatorie redactarea unui process verbal in care se vor consemna evenimentele
deosebite petrecute in timpul serviciului.
Art.50(1) In timpul starii de urgenta vor fi aplicate prevederile procedurilor in vigoare referitor la
serviciul cadrelor didactice.
Art.51 Toate cadrele didactice au obligatia de a informa in mod operativ conducerea scolii cu privire la
orice aspect legat de manifestari necorespunzatoare ale unor elevi sau ale unor colegi ce sunt sanctionabile
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prezentului regulament.
Art.52. Întreg personalul unitatii scolare are obligatia de a-si desfăsura activitatea astfel încat sa fie
aplicate si promovate normele specifice de asigurare a calitatii în învăţământul preuniversitar.
Art. 53. Nerespectarea prevederilor acestui regulament se consideră abatere disciplinară si se sancţionează
potrivit Statutului Personalului Didactic.
Art.54 In functie de gravitatea abaterilor, personalul didactic poate primi urmatoarele sanctiuni:
•
avertisment
•
observatie scrisa
•
diminuarea salariului de baza cu pana la 15% pe o perioada de 1-6luni
•
suspendarea pe o perioada de pana la 3 luni, a dreptului de a se inscrie la un concurs pentru
ocuparea unei functii didactice superioare sau pentru obtinerea gradelor didactice ori a unei functii de
conducere, indrumare, control ininvatamant
•
destituirea din functia de conducere, indrumare, control dininvatamant
•
desfacerea
disciplinara
a
contractului
individual
de
munca.
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Art.52. Întreg personalul unitatii scolare are obligatia de a-si desfăsura activitatea astfel încat sa fie
aplicate si promovate normele specifice de asigurare a calitatii în învăţământul preuniversitar.
Art. 53. Nerespectarea prevederilor acestui regulament se consideră abatere disciplinară si se
sancţionează potrivit Statutului Personalului Didactic.
Art.54 In functie de gravitatea abaterilor, personalul didactic poate primi urmatoarele sanctiuni:
 avertisment
 observatiescrisa
 diminuarea salariului de baza cu pana la 15% pe o perioada de 1-6luni
 suspendarea pe o perioada de pana la 3 luni, a dreptului de a se inscrie la un concurs pentru
ocuparea unei functii didactice superioare sau pentru obtinerea gradelor didactice ori a unei
functii de conducere, indrumare, control ininvatamant
 destituirea din functia de conducere, indrumare, control dininvatamant
 desfacerea disciplinara a contractului individual demunca.
SECRETARIATUL
Art. 55. Secretariatul este subordonat conducerii scolii.
Art. 56. Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, cadre didactice si alte persoane interesate.
Art. 57. De la telefonul scolii se vorbeste numai în interes de serviciu.
Art. 58. Condica scolii se scrie numai în cancelarie de catre serviciul secretariat până în dimineaţa
fiecărei zile de curs.
Art. 59. Secretariatul funcţionează în asa fel încât să se asigure permanenţă pe perioada programului
scolar între orele 7,30:00 – 15:30, cat si pe perioada vacanţelor scolare.
Art. 60. Programul cu publicul va fi stabilit de către secretariatul şcolii.
Art. 61. Programul secretariatului se aprobă de conducerea scolii si se modifică în funcţie de cerinţele
scolii.
Art. 62. Plecările din unitate ale secretarelor se fac cu aprobarea conducerii scolii.
BIBLIOTECA
Art. 63. Biblioteca face parte integrantă din Scoala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Nasaud.
Art. 64. Biblioteca din Scoala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Nasaud contribuie efectiv la formarea
elevilor, alături de procesul de predare-învăţare.
Art. 65. Biblioteca funcţionează potrivit solicitărilor elevilor si cadrelor didactice.
Art. 66. Bibliotecarul este subordonat directorului scolii.
Art. 67. Biblioteca primeste si împrumută cărţi în orice moment din cele 8 ore de activitate.
Art. 68. Programul bibliotecarei este între 7:30 – 15:30.
Art. 69 Bibliotecara anunţă noutăţile din bibliotecă sau prezintă anumite cărţi periodic.
Art. 70. Bibliotecara primeste semnalele de manuale de la edituri, le înregistrează si întocmeste situaţiile
necesare privind comenzile de manuale.
Art. 71. Plecările din unitate ale bibliotecarei se fac cu avizul conducerii scolii. Se afisează pe usa
bibliotecii orele între care va lipsi, consemnandu-se motivul (cerc pedagogic, concediu medical sau odihna).
CONTABILITATE
Art. 72. Biroul contabilitate este subordonat conducerii scolii.
Art. 73. Biroul contabilitate se ocupă de problemele financiare ale scolii.
Art. 74. Programul contabilităţii este stabilit de conducerea şcolii.
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Art. 75. Deplasările în teren ale administratorului financiar se menţionează într-o condică special sau se
comunică directorilor scolii.
ADMINISTRAŢIA
Art. 76. Administratorul scolii este subordonat directorului scolii.
Art. 77. El răspunde de administrarea clădirii, curţii si a bazei materiale a scolii.
Art. 78. În subordinea administratorului se află personalul de îngrijire.
Art. 79. Programul personalului de îngrijire şi al muncitorului de întreţinere se stabileste de
administrator, potrivit nevoilor scolii si se aprobă de director.
Art. 80. Administratorul stabileste sectoarele de lucru din clădire si din curtea scolii ale personalului de
îngrijire. În funcţie de nevoile scolii, directorul poate schimba aceste sectoare.
Art. 81. Administratorul nu poate folosi personalul de îngrijire sau paznicii în alte activităti decât cele
necesare scolii.
Art. 82. Muncitorul de întreţinere este subordonat administratorului şcolii.
Art. 83. Muncitorul de întreţinere execută lucrări de reparaţii la solicitarea conducerii scolii si a
administratorului.
Art. 84. Plecările din unitate se realizează numai cu avizul conducerii scolii.
CAPITOLUL IV
ELEVII
Dobandirea calitatii de elev
Art.85
(1) Orice persoana, indiferent de sex, rasa, nationalitate, apartenta religioasa care este inscrisa in cadrul
Scolii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” Nasaud si participa la cursurile si la activitatile organizate de
aceasta, are calitatea deelev.
(2) Elevii promovati vor fi inscrisi de drept in anul urmator de studiu, daca nu exista prevederi specifice
de admitere in clasa respectiva (conform R.O.F.U.I.P.)
(3) Inscrierea in cadrul Scolii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” Nasaud se poate realiza si prin aprobarea
de catre conducerea unitatii de invatamant a unei scolicitari scrise primite din partea parintilor,
tutorilor sau sustinatorilor legali si aprobată în Consiliul deAdministrație.
(4) Inscrierea in clasa pregatitoare se face conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului
educatieinationale.
(5) Calitatea de elev se exercita prin purtarea unei vestimentatii decente si adecvate.
(6) Calitatea de elev se dovedeste cu carnetul de elev, vizat la inceputul fiecarui anscolar.
DREPTURILE ELEVILOR
Art.86
(1) Elevi, ca membri ai comunitatii scolare, beneficiaza de toate drepturile si indeplinesc toate
indatoririle pe care le au in calitate de elevi sicetateni.
(2) Elevii se bucură de toate drepturile legale si nicio activitate din scoală nu le poate leza demnitatea
saupersonalitatea.
(3) Elevii au dreptul să opteze, conform legii, corespunzător intereselor, pregătirii si competenţelor lor,
făcând din timp opţiunea din oferta cuprinsă în curriculum-ul la decizia scolii.
Art.87
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(1) Elevii beneficiază de învăţământ de stat gratuit. Elevii din învăţământul primar si gimnazial primesc
gratuit manualescolare.
(2) Elevii pot beneficia de bursă. Statul îi sprijină material, cu precădere pe cei care obţin rezultate
foarte bune la învăţătura sau la activităţi artistice sau sportive, precum si pe cei cu situaţie materialăprecară.
(3) Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi si să primească premii si recompense pentru rezultatele deosebite
la activităţile curriculare si extracurriculare, precum si pentru atitudine civică exemplară.
(4) Elevilor cu rezultate foarte bune la învăţătură, sau celor cu probleme sociale dificile, li se pot acorda
burse de merit sau burse sociale în conformitate cu reglementările învigoare.
(5) Elevii cu aptitudini si performanţe scolare excepţionale pot promova doi ani într-unul, conform
metodologiei elaborate deM.E.C.
Art.88
(1)
Elevii pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor, pe toată durata studiilor, baza materială si
didactică de care dispune scoalanoastră.
(2)
Elevii au dreptul să participe la activităţile extracurriculare organizate de scoala precum si la
cele care se desfăsoară în cluburilecopiilor.
(3)
Au dreptul la bilete (spectacole, manifestări sportive-culturale, muzee) si transport in comun cu
preţurireduse.
Art.89 Pe perioada scolarizarii elevii beneficiaza de asistenta psihopedagocica si medicala gratuita.
Art.90 Elevii din învăţământul preuniversitar beneficiază de libertatea de informare si de exprimare.
Art. 91 Elevii au dreptul la protectia datelor personale, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.
Art. 92 Elevii au dreptul sa isi desfasoare activitatea in spatii care respecta normele de igiena scolara, de
protectie a muncii, de protective civila si de paza contra incendiilor in unitatea de invatamant.
Art 93 Elevii au dreptul de a beneficia de sustinerea statului pentru elevii cu nevoi speciale, precum si
pentru elevii cu cerinte educationale special conform prevederilor legale in vigoare.
Art.94 Elevii au dreptul la o evaluare obiectiva si corecta.
Art.95 Elevii au dreptul de a contesta rezultatele evaluarii lucrarilor scrise cu respectarea etepelor
prevazute in art.9 din Statutul elevilor (OM 4742/2016)
FRECVENTA ELEVILOR
Art.96
(1) Frecvenţa elevilor la cursuri este obligatorie. Intrarea în scoală se face cu 10 minute înaintea primei ore,
numai pe baza carnetului de elev, vizat de conducereascolii.
(2) Evidenta prezentei elevilor se face la fiecare ora de curs de catre professor, care consemneaza
obligatoriu, fiecareabsenta.
(3) Nu este permisa invoirea elevilor de la ore cu exceptia cazurilor de participare la diverse activitati cu
specific scolar (olimpiade, concursuri, festivaluri etc.). În aceste situatii, învoirea se realizează de către
conducerea scolii la solicitarea profesorilor care îndruma eleviirespectivi.
Art.97 Absentele datorate imbolnavirii elevilor sau altor cazuri de forta majora, dovedite cu acte legale,
sunt considerate motivate.
Art.98
(1) Motivarea absentelor se realizeaza numai de invatator/profesor diriginte pe baza actelor justificative
in ziua prezentariiacestora.
(2) Motivarea absentelor se efectueaza pe baza urmatoarelor acte:
- Adeverinte eliberate de medicul de familie/medicul de specialitate
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-

Adeverinta/certificate medical eliberat de unitatea sanitara, in cazul in care elevul a fost internat in
spital
- Cererea scrisa a parintilor/tutorelui legal al elevului adresata invatatorului/dirigintelui si aprobata de
directorul unitatii de invatamant in limita a 20 ore de curs pe semestru (conf. art 101 alin.5
R.O.F.U.I.P.)
- Dovada participarii la diferite concursuri, olimpiade, activitati culturale, sportive,educative
- Alte actedoveditoare
(3) In cazul in care se constata falsuri, actele prezentate sunt considerate nule, iar elevul in aceasta cauza
va fi sanctionat conform prevederilor legale.
(4) Parintii au obligatia sa anunte personal invatatorul/dirigintele , pentru a confirma verdicitateadatelor
(5) Actele pe baza carora se face motivarea absentelor vor fi prezentate in termen de maxim 7 zile de la
reluarea activitatii elevului si vor fi pastrate de catre invatator/diriginte pe tot parcursul anului scolar.
Nerespectarea termenului prevazut atrage, de regula, declararea absentelor canemotivate.
(6) La cererea scrisa a unitatilor sportive de performanta si a federatiilor de specialitate directorul
unitatii de invatatmant poate aproba motivarea absentelor elevilor care participa la cantonamente si
competitii la nivel local, national, international(conf.R.O.F.U.I.P.)
Art. 99 Se interzice cadrelor didactice eliminarea elevilor de la orele de curs. Elevii care perturba orele
vor fi pusi in discutie in Consiliul Clasei pentru a fi sanctionati.
Art.100 Parasirea de catre elevi a spatiilor de invatamant in timpul orelor se face numai in cazuri
justificate cu bilet de voie/cu acordul parintilor si al cadrelor didactice/directorului.
COMPORTAMENTUL ELEVILOR
Art.101 Elevii au obligatia de a frecventa cursurile (sa fie punctuali la orele de curs), de a se pregatiti la
fiecare disciplina si la fiecare evaluare/ sesiune de examene organizate de scoala.
Art.102 Elevii Scolii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” Nasaud au obligatia de a respecta regulamentele,
deciziile scolii, regulile de circulatie, normele de securitate si a sanatatii in munca si de stingere a incendiilor,
normele de protective civila.
Art.103 Elevii au obligatia sa respecte indatoririle/ obligatiile prevazute in Statutul elevului capitolul al
III-lea, art.14
Art.104 Elevii au obligatia sa poarte asupra lor carnetul de elev, sa-l prezinte cadrelor didactice pentru
consemnarea notelor precum si sa-l prezinte parintilor/tutorilor legali in vederea informarii acestora din urma
asupra situatiei lor scolare.
Art.105 Indiferent de momentul si locul unde se află, elevii trebuie să aibă un comportament civilizat,
corect, dovedind prin aceasta că sunt elevi si respectă numele scolii în care învaţă. Este interzisa orice forma de
violenta fizica si verbala, atat fata de colegii de clasa, elevii din alta clasa sau scoala, cat si fata de personalul de
predare, didactic-auxiliar si nedidactic.
Art. 106 Elevii au obligatia de a utilize cu grija si sa restituie in buna stare la sfarsitul anului scolar
manualele primite gratuit.
Art.107 Elevii au obligatia sa pastreze curatenia in toate spatiile scolare.
Art.107(1) Pe perioada starii de urgenta elevii sunt obligati sa respecte procedurile in vigoare, referitor la
msurile de protecie si preventie avirusului COVID-19
Art.108 Elevii au obligatia de a purta tinuta vestimentara decenta hotarata impreuna cu Consiliul
Reprezentativ al parintilor/Asociatia parintilor
- Elevilor le este interzis sa poarte accesorii/imbracaminte neadecvata varstei si calitatii
deelev.
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Art.108 Elevilor le este interzisa parasirea perimetrului scolii in timpul orelor de curs sau in pauze fara bilet de
voie (conf.art.100 al prezentului Regulament). În situatia în care elevul nu are acordul profesorului, va raspunde
personal de decizia sa si de posibilele consecinte.
Art.106 Este interzis oricarui elev sa aducă în clasa sau în scoală persoane străine, sa fie asteptaţi de alte
persoane în scoală sau în curtea scolii.
Art.107 Elevilor le este interzis sa aduca în scoală si să foloseasca nici un fel de spray-uri lacrimogene /
paralizante si orice alte materiale pirotehnice sau de orice alta natura care ar putea pune în pericol integritatea
fizica a celor din jur.
Art.108 Se interzice elevilor sa posede sau sa foloseasca orice fel de arme si sa se implice în acte de
violenta sau intimidare.
Art.109 Se interzice cu desăvârsire fumatul, consumul de bauturi alcoolice si droguri.
Art.110 Se interzice introducerea/difuzarea în scoală a materialelor vizuale/auditive care prin continutul
lor atenteaza la independent, suveranitatea, integritatea nationala a tarii, care cultiva violenta si intoleranta,
materiale obscene sau pornografice.
Art.111 Elevilor le este interzis sa se supuna posibilelor pericole prin escaladarea ferestrelor,
gardului/zidului scolii, balustradelor din incinta scolii, bazei sportive din sala de sport si din curtea scolii etc.
Art.112 Elevilor le este interzis sa provoace, sa instige si sa participe la acte de violenta in unitatea de
invatamant si in afara ei.
Art.113 Elevilor le este interzis sa distruga documente scolare precum cataloage, carnete de note, foi
matricole, documente din portofoliul educational etc.
Art.114 Elevilor le este interzis sa deterioreze bunurile din patrimoniul scolii (materiale didactice,
mijloace de invatamant, mobilier scolar, spatii de invatamant, carti din biblioteca scolii, gardul scolii etc.)
Art.115 Elevilor le este interzis sa utilizeze telefoanele mobile/tabletele in timpul orelor de curs,
pauzelor, al concursurilor, examenelor fara acordul profesorului, in alte scopuri decat cele didactice.
Telefoanele vor fi stranse la inceputul fiecarei zile de catre profesorul care intra la prima ora si le va depozita in
locul special amenajat pentru acest lucru. La finalul orelor telefoanele se vor restitui elevilor. Telefoanele care
sunt folosite in timpul orei fara acordul cadrului didactic vor fi depozitate in scoala si vor fi restituite doar
parintilor la finalul programului scolar al zilei respective.
Art.116 Elevilor le este interzis sa inregistreze/filmeze activitatea didactica cu exceptia cazului cand
acest lucru poate contribui la optimizarea procesului instructive-educativ si numai cu acordul expres al
profesorului la a carui ora se vor folosi telefoanele/tabletele.
Art.117 Relatiile dintre elevi in general, dintre baieti si fete in special, trebuie sa se bazeze pe respect
reciproc, sa se foloseasca un limbaj civilizat si adecvat varstei, sa nu se recurga la gesture indecent.
Art.118 Se interzice introducerea si utilizarea în cladirea scolii a skateboard-urilor, bicicletelor,
patinelor cu rotile, cartilor de joc, tableloretc.
Art.119 Elevilor le este interzis sa-si însuseasca bunuri, obiecte sau bani care nu le apartin.
Art.120 Se interzice elevilor sa organizeze în scoală activitati politice si/sau de propaganda politica,
activitati de prozelitism religios sau ocult.
Art.121 Elevilor le este interzis sa blocheze caile de acces in spatiile de invatamant.
PASTRAREA BUNURILOR SCOLII
Art 122 Mobilierul din salile de clasa, din laboratoare si cabinete, din sala de educatie fizica si terenul
de sport, materialul didactic aflat în dotarea scolii trebuie folosite cu simt de raspundere, sa fie conservate,
reparate siimbogatite.
Art.123 Elevii care produc daune sau deterioreaza bunurile din dotarea scolii au obligatia sa repare sau
sa înlocuiasca (dupa caz) obiectele deteriorate sau sa achite contravaloarea pagubelor produse. În cazul în care
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vinovatul nu a fost identificat raspunderea revine colectivului care a folosit sala sau echipamentul/materialul
respectiv.
Art.124 Elevii au obligatia de a mentine curatenia în salile de clasa, laboratoare, cabinete, sala de
educatie fizica, holuri, grupuri sanitare precum si pe terenul de sport si în curtea scolii.
Art.125 Serviciul elevilor pe clasa se desfasoara de catre toti elevii inscrisi prin rotatie in urma unei
planificari realizate de invatatori/diriginti. Elevii de serviciu pe clasa au urmatoarele atributii:
- Asigura creta/marker si stergereatablei
- Asigura pastrarea curateniei inclase
- Comunica invatatorilor/profesorilor diferitele situatii aparute in timpulpauzelor
- Cand orele se desfasoara in cabinet/sala de sport etc. elevii se serviciu incuie sala declasa.
Elevul de serviciu/personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic nu raspunde de de securitatea
telefoanelor mobile si nici a altor obiecte de valoare aflate asupra elevilor sau lasate in clasa.
Art.126
(1) Elevii care întarzie returnarea cartilor imprumutate de la biblioteca scolii peste termenul legal de 10
zile lucratoare, au obligatia de a achizitiona si de a dona bibliotecii o carte din lista recomandata la
nivelul comisiilor metodice ale scolii si afisata labiblioteca.
(2) Pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor scolare primte gratuit, elevii inlocuiesc manualul
deteriorat cu un exemplar nou, corespunzator disciplinei, anului de studio si tipul de manual
deteriorate sau achita de cinci ori contravaloareaacestuia.
RECOMPENSAREA ELEVILOR
Art.127 Elevii care obtin rezultate remarcabile in activitatea scolara/extrascolara si care se disting prin
comportare exemplara pot primi urmatoarele recompense:
- Evidentiere in fata colegilorclasei
- Evidentiere de catre director in fata colegilor sau in fata consiliuluiprofesoral
- Comunicare verbal/scrisa adresata parintilor cu mentionarea faptelor deosebite pentru care elevul
esteevidentiat
- Burse de merit, de studiu, de performanta pentru elevii din invatamantul preuniversitar destat
- Premii, medalii,diploma
- Recomnadare pentru trimiterea cu prioritate in excursii sau tabere de profil din tara sau strainatate
Art.128La finalul anului scolar elevii pot fi premiati cu diplome pentru rezultate deosebite la invatatura
sau pe disciplinele de studiu daca au si media 10 (zece) anuala sau calificatiul “Foarte bine”la purtare.
SANCTIUNI
Art.129
(1) Elevii din sistemul de învățământ de stat,particular și confesional autorizat/acreditat,care săvârșesc
fapte prin care se încalcă dispozițiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele școlare, vor fi
sancționați în funcție de gravitatea acestora
(2) Pentru a putea fi sancționați,faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unității de învățământ sau în
cadrul activităților extrașcolare. Pentru faptele petrecute înafara perimetrului unității de învățământ
sau înafara activităților extrașcolare organizate de unitatea de învățământ,elevii răspund conform
legislației învigoare.
(3) Sanctiunile care se pot aplica elevilor sunt urmatoarele:
a) Observație individuală;
b) Mustrare scrisă;
c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale
d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceea și unitate de învățământ(pentru elevii din
invățământul gimnazial);
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(4) Toate sancțiunile aplicate se comunică individual,înscris,atât elevilor,cât și părinților,tutorilor sau
susținătorilor legali.
Observatia individuala nu este insotita de scaderea notei la purtare.
Mustrarea scrisa poate fi insoatita de scaderea notei la purtare.
Retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/a bursei sociale si mutarea disciplinară la o clasă
paralelă din aceeași unitate de învățământ sunt sanctiuni insotite de scaderea notei la purtare.
Sanctiunea prevazuta la litera d) nu se aplica in invatamantul primar.
(5) Sancționarea elevilor sub forma mustrării în fața colectivului clasei sau al școlii este interzisă în orice
context.
(6) Violența fizică sub orice formă se sancționează conform dispozițiilor legale învigoare.
Art. 69. EXERCITAREA CALITĂȚII DE ELEV.
ÎNCETAREA EXERCITĂRII ACESTEI CALITĂȚI
Se vor reţine următoarele aspecte:
1. Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor, prin participarea la
toate activităţile curriculare si extracurriculare existente în programul fiecărei scoli;
2. Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către cadrele didactice
care consemnează în catalogabsenţele;
3. Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor molipsitoare în familie sau altor cazuri de forţă
majoră, dovedite cu acte legale, sunt consideratemotivate.
4. Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoareloracte:
-adeverinţă eliberată de medicul cabinetului scolar, sau de medicul de familie;
-adeverinţă sau certificat medical, eliberat de unitatea spitalicească, în cazul în care elevul a fost internat
în spital;
-cererea scrisă a părinţilor/tutorelui pentru situaţii familiale deosebite (fără a depăsi 7 zile pe semestru)
aprobată de directorul unităţii de învăţământ.
Motivarea absenţelor se face de către învăţători si diriginţi în ziua prezentării actelor justificative sau
după consultarea părinţilor (susţinătorilor legali).
5. Elevii de la învăţământul de zi cu handicap fizic temporar, nedeplasabili, cu boli cornice grave pot fi
scutiţi parţial sau total de frecvenţă, beneficiind de îndrumarea scolii; scutirea se acordă la cerere, de directorul
unităţii, pe baza actelordoveditoare.
6. Notele sau calificativele acordate se comunică elevilor (în scris sau verbal) si se trecîn
documentele de înregistrare corespunzătoare (catalog, carnet de note, caiete de înregistrarea
calificativelor, fisa de observaţie si apreciere) conform metodologiei elaborate de Serviciul Naţional de
Evaluare.
7. La sfârsitul fiecărui semestru, învăţătorul/dirigintele convoacă Consiliul profesorilor
clasei, pentru stabilirea notei la purtare a elevilor în funcţie de comportarea generală în scoală si în afara
acesteia; notele la purtare mai mici de 7 (Suficient în învăţământul primar) se discută si se aprobă atât de acest
consiliu cât si de director; decizia si motivarea fiecărei note mai mici de 7
(Suficient pentru învăţământul primar) sunt aduse la cunostinţa Consiliului profesoral de către
învăţător/diriginte prin raport scris.
8. Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin medii sub 5 (Insuficient pentru
învăţământul primar) la unul sau două obiecte destudiu;
9. Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârsitul anului scolar, obţin la fiecare obiect din planul de
învăţământ cel puţin media anuală 5 iar la purtare, media anuală 6 (Suficient la
învăţământul primar).
10. Elevii amânaţi medical sau cu situaţia neîncheiată pe semestrul I îsi vor încheia,de
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regulă, situaţia scolară în primele 4 săptămâni de la reluarea activităţii.
11. Sunt declaratirepetenţi:

a) elevii care au obţinut medii anuale sub 5,00 (“insuficient” în învăţământul primar) la mai mult de
două obiecte de învăţământ;
b) elevii care au obtinut la purtare media anuala sub 6,00 (insuficient” în învăţământul primar),
indiferent de mediile obţinute la obiectele destudiu;
c) elevii corigenţi sau amânaţi care nu se prezintă sau nu promovează examenele decorigenţă;
d) elevii care absenteaza motivat peste 120 de zilescolare
e) elevii exmatriculaţi cu drept dereînscriere.
În învăţământul primar, repetenţia apare numai după finalizarea ciclului de achiziţii
fundamentale (clasa a II-a). Elevii care, la încheierea clasei I, se găsesc în situaţia de repetenţie, vor rămâne în
colectivele în care au învăţat în clasa I si vor intra într-un program de remediere/recuperare scolară, realizat de
învăţătorul clasei, împreună cu un specialist de Centrul
Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică.
12. La examenul de corigenţă sunt declaraţi promovaţi elevii care obţin, la fiecare obiect, cel puţin
media 5,oo (suficient pentru ciclulprimar).
13. Dupa încheierea examenelor de corigenţă elevii care nu au promovat la un singur obiect de
învăţământ, pot solicita Inspectoratului Scolar reexaminarea, care se va putea face până la începerea noului an
deînvăţământ.
14. Elevii din fiecare clasă (din învăţământul gimnazial) vor consulta opţiunile prezente în lista
curriculară a scolii si vor prezenta în scris opţiunile lor pentru anul scolar încurs.
15. Calitatea de elev încetează în condiţiile de abandonscolar.
16. Incetarea exercitării calităţii de elev se realizează la încheierea studiilor din învăţământul general
obligatoriu sau la absolvirea liceului sau a scoliiprofesionale.
Art. 70. SANCTIUNI
70.1 În caz de nerespectare a reglementarilor prezentului Regulament de Ordine Interioara se vor aplica
sanctiuni disciplinare prevazute în Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor de Învaţămant
Preuniversitar: mustrare verbala, iar la repetarea abaterii se vor aplica gradul celelarte sanctiuni prevazute in
ROFUIP.
70.2 Pentru abateri disciplinare sanctiunile se vor aplica astfel:
- pentru utilizarea telefonului mobil în timpul programului scolar elevului i se va confisca telefonul, fara
cartela SIM pe o perioada de 5 zile lucratoare. La repetarea abaterii, telefonul va si confiscat timp de 20 zile
lucratoare, iar telefonul va fi restituit doar parintelui sau tutoreluilegal;
- pentru fumat, pentru consumul de alcool se aplică sanctiunea de scădere a mediei lapurtare.
CAPITOLUL IV
CODUL COMPORTAMENTAL AL ELEVILOR
Pentru buna desfăsurare a procesului de instrucţie si educaţie în Scoala Generală ~Mihai Eminescu~ Nasaud
elevii au următoarele îndatoriri:
Art.71. - INCEPEREA CURSURILOR
1. Intrarea elevilor în curtea scolii este permisă numai cu 15 minute înainte deînceperea
cursurilor, iar in clasa cu 10 minute înainte de intrarea profesorului si învăţătorului, în perfectă
ordine si sub directa îndrumarea a învăţătorului sau profesorului deserviciu
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2. După intrarea învăţătorului sau a profesorului în clasă, elevii nu mai au acces la lecţie, decât cu
aprobarea expresă a cadrului didacticrespectiv.
3. Elevii nu au voie să staţioneze în faţascolii.
4. Elevii nu au voie să vină la scoală cu temele neefectuate sau să le copieze de la colegii lor în timpul
recreaţiilor.
5. Elevii vor intra în scoală numai pe partea rezervată în acest sens elevilor. Intrarea elevilor de la clasa
pregătitoare se va face pe uşa din curteainterioară.
6. Intrarea elevilor pe altă poartă este interzisă. Uşa principală este dedicată intrării Profesorilor, dar și a
elevilor însoțiți de părinți care din motive întemeiate au întârziat.
7. La intrarea în sălile de curs , elevii au obligația să închidă telefoanele mobile și să le păstreze în
geantă.Telefonul poate fi folosit in timpul orei, in scop didactic, cu acordul profesorului. În timpul lucrărilor
scrise, profesorul poate cere elevilor depunerea telefoanelor pe catedră. În cazul utilizării telefoanelor mobile,
profesorii au obligația de a le preda la secretariat (închise și fără acumulator), acestea putând fi ridicate doar de
cătrepărinți.
8. Pe timpul starii de urgenta sau a adoptarii scenariului rosu sau galben,elevii au obligatia de a participa
in regim online la toate activitatile desfasurate sub indrumarea profesorilor sau invatatorilor.
Art.72. - IN TIMPUL ORELOR DE CURS
1. Elevii trebuie să-si însusească temeinic cunostinţele predate fiind atenţi, disciplinaţi, să ia notiţe de
calitate după explicaţiile învăţătorului sauprofesorului.
2. Să ocupe locul în bancă, asteptând în liniste învăţătorul sau profesorul. La intrarea în clasă a
profesorului, elevii se vor ridica în picioare si se vor aseza numai cu încuviinţarea cadrului didactic respectiv.
La sfârsitul orei, se vor ridica, de asemenea, în picioare si vor părăsi clasa în ordine, înainte de iesirea
învăţătorului(profesorului).
3. In timpul orelor, vor urmări cu atenţie desfăsurarea lecţiilor, vor răspunde numai când sunt întrebaţi,
ridicându-se înpicioare.
4. ”Șoptitul” sau copiatul sunt considerate grave abateri si se pedepsesc caatare.
5. Să păstreze în bună stare avutul scolii, să păstreze curăţenia si ordinea în clasă si în scoală, în curte si
în parcul scolii. Orice stricăciuni vor fi suportate de părinţii elevilor care au produs pagube, iar elevii vor fi
sancţionaţi conform prevederilor Regulamentului de funcţionare a scolilor din învăţământulpreuniversitar.
6. Este interzis elevilor ieșirea sub pretextul folosirii grupurilor sanitare (doar încazuri
justificate). Profesorul de la clasă este direct răspunzător pentru acțiunile elevului petrecute în acest timp.
Grupurile sanitare vor fi folosite doar în pauză.
7. Dacă după 15 minute de la începerea orei, profesorul nu a intrat la clasă, elevul de serviciu de la clasă
va anunța directorul pentru a rezolva situația. Elevii vor păstra liniștea pentru a nu deranja activitatea celorlalte
clase.
Art.73. - IN RECREAŢIE:
1. Să iasă în ordine din clasă si să-si petreacă (obligatoriu) timpul destinat recreaţiilor în aer liber, în
curtea școlii, fără manifestări dăunătoare lor si colegilorlor.
2. Este interzisă iesirea în stradă si jocul cu mingea pe terenul sportiv, în afara orelor de educaţiefizică.
3. Petrecerea recreaţiilor în holuri si pe coridoare este permisă doar când afară
estetimp nefavorabil.
4. Circulatia elevilor pe holuri, coridoare si scări se face în mod civilizat numai
pepartea dreaptă, atât la intrare cât si laiesire.
5. Nu este permis elevilor să stea pe pervazurile ferestrelor si să folosească balustradele ca loc dejoacă;
6. Fumatul si consumul de băuturi alcoolice sau de droguri sunt cu desăvârsire interzise, atât în
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scoală cât si în afarascolii.
7. Resturile de alimente consumate în timpul recreaţiilor si hârtiile nefolosite se vor pune în cosurile
existente în acest scop în fiecare clasă si încurte.
8.In timpul starii de urgenta elevii vor respecta masurile prevazute in procedurile adoptate, conform carora
stationarea pe holurile scolii, in grupuri, este strict interzisa. De asemenea, pauzele vor fi desfasurate, pe cat este
posibil, in aer liber sau in banca, fara a se deplasa prin clasa.
9.Purtarea mastii este obligatorie pentru toti elevii claselor 1-8. Pentru elevii claselor pregatitoare purtarea
mastii este optionala.
10.Elevii sunt obligaţi ca în timpul recreaţiilor să nu alerge pe coridoare si scări, să nu ţipe, să nu se
îmbrâncească si să intre în clasă la primul semnal al soneriei, iar la al doilea semnal să se găsească în bănci,
asteptând în liniste intrarea profesorului.
11.Este interzis jocul cu bulgări dezăpadă.
12.Elevii de sevici pe clasă nu vor părăsi sala de clasă decât pentru a îndeplini sarcinile elevului de service:
stergerea tablei, spălarea şi udarea buretelui, asigurarea cretei, aerisirea clasei, menţinerea curăţeniei în sala
declasă.
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Art.74. - TERMINAREA CURSURILOR
1. Inainte de părăsirea clasei elevii sunt obligaţi să lase clasa în perfectă stare de curăţenie si ordine.
2. Elevii vor părăsi clasa în liniste, fără să alerge, să se bată, să ţipe si să trânteascăusile.
3. Părăsirea scolii se face imediat după terminarea ultimei ore de curs pentru a da posibilitatea
personalului de îngrijire să facă aerisirea si curăţenia claselor.
Art.75. - PURTAREA IN AFARA DE SCOALĂ
1. Elevii sunt datori să aibă o purtare cuviincioasă pe stradă si în orice loc s-ar găsi.
2. Salutul este obligatoriu;
3. Este oprită frecventarea spectacolelor nepermise vârstei.
4. Elevii sunt datori să vorbească frumos, să se poarte politicos cu cei mai în vârstă decât ei si chiar si cu
cei mai mici, să fie gata să dea ajutor bătrânilor, bolnavilor siinvalizilor.
5. Să respecte regimul zilnic de muncă stabilit de scoală, pregătindu-se temeinic pentru lecţii.
6. Să aibă o atitudine corectă în vizite, plimbări, în cadrul activităţilor practice din scoală si din afara ei.
7. In timpul vacanţelor să respecte regulamentul scolar.
Art. 76. - ALTE INDATORIRI:
1. Elevii au datoria să respecte onoarea clasei si a scolii din care fac parte, să ţină la demnitatea deelev.
2. Toţi elevii, de la cei mici până la cei mari, se vor respecta si stima reciproc. Trebuie să ia parte activă
la viaţa colectivului clasei din care fac parte si să-i combată pe cei care nu se supun îndatoririlor de elev si
încalcă disciplina scolară.
CAPITOLUL V
OBLIGATIILE PROFESORULUI DE SERVICIU PE SCOALĂ
Art. 77. Profesorul de serviciu pe scoală vine cu 15 minute inaintea începerii cursurilor de pe tura sa si
pleaca ultimul din scoală dupa evacuarea tuturor elevilor.
Art.77 .1. In timpul starii de urgenta profesorii vor urma procedurile stabilite la nivelul scolii, adica in
pauza de 5 minute se vor deplasa spre clasa unde au de sustinut ora de curs iar in cele 10-15 minute de pauza
vos sta in sala de clasa, pentru supravegherea elevilor.
Art. 78. Profesorul de serviciu verifica existenta cataloagelor si raspunde de securitatea lor pe toata
durata turei sale. La sfarsitul zilei, profesorul de serviciu verifică numărul de cataloage şi le asigură. Orice
profesor care foloseste un catalog în afara orelor sale de curs are obligatia de a aduce la cunostinta profesorului
de serviciu acest fapt, precum si perioada de timp cat va retine catalogul respectiv.
Art. 79. Profesorul de serviciu verifica prezenta si intrarea la timp la ore a profesorilor si aduce la
cunostinta directiunii eventualele absente. În lipsa directorilor, profesorul de serviciu ia masuri pentru
acoperirea orelorrespective.
Art. 80. Controleaza prezenta la post si distribuie sarcini elevilor de serviciu.
Art. 81. Raspunde de ordinea si disciplina în scoală în timpul pauzelor si semnaleaza conducerii scolii
prezenta persoanelor straine, precum si eventualele evenimente deosebite care se petrec pe perioada desfăsurarii
serviciului sau.
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Art. 82. Verifica prin sondaj în pauze dacă salile de clasa sunt bine întretinute, iar elevii de serviciu isi
îndeplinesc constiincios atribuţiile.
Art. 83. Supravegheaza elevii în vederea respectării Regulamentului de Organizare si Functionare a
Unitatilor de Învaţămant Preuniversitar si a Regulamentului de Ordine Interioară.

CAPITOLUL VI
SECURITATEA ÎN INTERIORUL SCOLII
Art. 84. Accesul persoanelor si a autovehiculelor în incinta unitatii scolare se face numai prin locurile
special destinate acestui scop, pentru a permite organizarea supravegherii acestora la intrarea si iesirea din
perimetrul scolii. Este permis numai accesul autovehiculelor care apartin
salvării, pompierilor, politiei, salubrizării sau jandarmeriei, precum si a celor care asigura interventia operativa
pentru remedierea unor defectiuni ale retelelor interioare (electrice, gaz, apa, telefonie etc.) sau a celor care
aprovizioneaza unitatea cu materialele contractate.
Art. 85. Accesul părinţilor este permis în baza verificarii identitatii acestora la punctul de intrare in
scoala si control, unde se va afla si registrul în care se vor nota: numele si prenumele, seria si numarul actului de
identitate, motivul accesului in instituţie.
Art. 86. Accesul altor persoane este permis numai dupa obtinerea aprobarii profesorului de serviciu sau
a conducerii unitatii de învaţămant, pe baza ecusonului care atesta calitatea de invitat / vizitator al acestora;
ecusoanele se pastreaza si se elibereaza de la punctul de control dupa efectuarea procedurilor de identificare,
înregistrare si control de catre personalul de paza. Ecusoanele vor fi purtate la vedere pe toata perioada sederii
în scoală si se restituie laplecare.
Art. 87. Personalul de paza are obligatia de a tine o evidenta riguroasa a persoanelor straine unitatii de
învaţămant, care intra în perimetrul scolii si de a consemna în registrul corespunzator datele de identificare si
scopul vizitei.
Art. 88. Este interzis accesul în instituţie a persoanelor aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a
celor turbulente, precum si a celor care au intentia vadita de a deranja ordinea si linistea publica. De asemenea,
se interzice intrarea persoanelor insotite de caini, precum si a persoanelor care detin arme, obiecte contondente,
substante toxice, exploziv-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau usor inflamabile. Este intezisa introducerea
publicatiilor cu caracter obscen sau agitator, a stupefiantelor, a bauturilor si a tigarilor. Se interzice
comercializarea acestor produse în perimetrul scolii sau în imediata apropiere a acesteia.
Art. 89. Personalul de paza si cadrele didactice au obligatia să supravegheze comportamentul
vizitatorilor si să verifice salile în care acestia sunt invitati, pentru a nu fi lasate sau abandonate obiecte care prin
continutul lor pot produce evenimente deosebite.
Art. 90. În situatia organizarii sedintelor cu părinţii sau a unor întruniri cu caracter comemorativ,
educativ, cultural, sportiv etc. prevazute a se desfăsura în incinta scolii, conducerea unitatii de învaţămant
alaturi de organizator va asigura întocmirea si transmiterea la punctul de control a tabelelor nominale cu
persoanele invitate sa participe la aceste manifestari, iar în baza lor va fi permis accesul, dupa efectuarea
verificarii identitatii persoanelornominalizate.
Art. 91. Programul scolii, precum si programul de audiente la nivelul diferitelor departamente se
stabileste semestrial de catre conducerea unitatii de învaţămant si se afiseaza la punctul de control.
Art. 92. Elevii pot parasi unitatea de învaţămant conform normelor menţionate anterior.
Art. 93. Dupa terminarea orelor de curs si în timpul noptii, cladirea scolii va fi încuiata de catre
personalul de serviciu din tura, dupa ce în prealabil s-a verificat dacă au fost respectate masurile legale ce se
impun impotriva incendiilor, pentru asigurarea securitaţii si protecţiei imobilului.
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Art. 94. Personalul de paza este obligat sa cunoasca si sa respecte îndatoririle ce îi revin conform fisei
postului, fiind direct raspunzator pentru paza si integritatea obiectivului, bunurilor si valorilor încredintate,
precum si pentru asigurarea ordinii în perimetrul scolii.
CAPITOLUL VII
COMISIILE CONSTITUITE LA NIVELUL SCOLII
Art. 95. Comisiile îsi desfăsoară activitatea pe baza unor planuri de muncă anuale si semestriale supuse
aprobării Consiliului de administraţie înainte de începerea cursurilor.
Art. 96. Fiecare comisie va avea o mapă care va conţine: dosarul de procese-verbale, structura comisiei,
regulamentul de funcţionare al comisiei si alte acte normative privind activitatea comisiei, planurile de
activitate, alte materiale . Mapa este administrată de responsabilul comisiei păstrată si păstrată ladirecţiune.
Art. 97. Procesele verbale întocmite la fiecare sedinţă vor consemna ordinea de zi, absenţele motivate
sau nu, hotărârile adoptate si vor fi semnate de cei prezenţi.
CAPITOLUL VIII
PROCESUL INSTRUCTIV – EDUCATIV
8.1. Procesul de învăţământ. Standardele procesului deînvăţământ.
Art. 98. În cadrul procesului de învăţământ, cadrele didactice exercită asupra elevilor, în mod constient
si sistematic, un ansamblu de acţiuni pentru formarea personalităţii acestora în concordanţă cu cerinţele
idealului educaţional prevăzut de LegeaÎnvăţământului.
În procesul instructiv – educativ rolul conducător îl are cadrul didactic care conduce acest proces potrivit
obiectivelor activităţii, aplicate diferenţiat în funcţie de contextul acestora. În procesul instructiv – educativ
cadrul didactic interacţionează si conlucrează cu elevii.
Predarea este activitatea profesorului de comunicare a cunostinţelor, de organizare, coordonare si
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. 99. Procesul instructiv – educativ se realizează prin activităţi curriculare (lecţii, lucrări de
laborator) si extracurriculare (cercuri, formaţii artistice, echipe sportive etc.).
Art. 100. În învăţământ se urmăreste realizarea competenţelor disciplinare, a capacităţilor
metodologice si a atitudinilor. Competenţele disciplinare constau în capacităţi de muncă intelectuală, proprii
unei gândiri sistematice si în capacităţi de muncă intelectuală, proprii unei
gândiri sistematice si în capacităţi de comunicare. Atitudinile fundamentale constau în comportamente
necesare integrării în activitatea socio – economică în formarea de atitudini faţa de propria persoană sisocietate.
8.2. Structura anului scolar.
Art. 101. Este cea stabilită de M.E.C. în fiecare an scolar.
Art. 102. Deschiderea cursurilor se face în mod festiv pe baza unui program special, în prima zi a anului
şcolar. Disciplina este asigurată de învăţători si diriginţi (acestia sunt obligaţi să însoţească clasa sau să
desemneze un înlocuitor).
Art.102.1. In timpul starii de urgenta se suspenda toate manifestarile festive care presupun un numar
mai mare de 20 elevi, cu respectarea distantei fizice.
Art. 103. Încheierea cursurilor se marchează prin festivitatea de premiere a elevilor merituosi, prilej cu
care se atribuie diplome si premii elevilor clasaţi pe primele locuri în clasele respective si menţiuni celor care sau distins în diferite ocazii. Premiile se atribuie conform “Regulamentului de organizare si funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat”. Diriginţii propun premii speciale si menţiuni, care se aprobă în
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comisia educativă. Diriginţii claselor asigură completarea (scrierea) diplomelor. Festivitatea de premiere se
organizează după un program stabilit de Consiliul de Administraţie si comisia educativă. Elevilor premianţi care
nu se prezintă la festivitate le vor fi transmise diplomele, iar premiile vor fi reţinute la scoală. La festivitatea de
premiere este obligatorie prezenţa diriginţilor (care înmânează diplomele) si a cadrelor didactice (care
înmânează menţiunile acordate). Diriginţii asigură totodată disciplina pe timpul festivităţii consemnând
eventuale abateri aleelevilor.
Art. 104. În cazuri de epidemii, calamităţi naturale sau condiţii improprii desfăsurării activităţii,
Consiliul de administraţie suspendă cursurile cu aprobarea Inspectoratului Scolar. În astfel de situaţii, Consiliul
de administraţie va stabili măsuri de parcurgere integrală a programei până la sfârsitul anului scolar. Aceste
măsuri se aprobă de Consiliul profesoral.
8.3. Programul scolar. Orarulscolar.
Art. 105. Orele de începere si încheiere a cursurilor se aprobă de Consiliul de administraţie la
propunerea directorului si a comisiei deorar.
Art.105.1.In timpul starii de urgenta Scoala Gimnaziala ”Mihai Eminescu” Năsăud poate opta pentru
scenariul verde,galben sau rosu, in functie de gardul de imbolnavire cu Covid 19 a celor prezenti in scoala (
elevi, profesori, personal didactic auxiliar)
Art.105.2 Pentru desfasurarea lectiilor in scenariul galben sau rosu vor fi folosite platforme de invatare
online cu licenta, securizate.
Art. 106.
(1) Durata orelor de curs este de 50 de minute, iar a pauzelor de 10minute.
(2) In situatii speciale, pe o perioada determinată, durata orelor de curs si a pauzelor poate fi modificată,
la propunerea directorului, prin hotararea Consiliului de Administratie.
Art. 107. Orarul scolii se întocmeste de Comisia de orar si se aprobă în Consiliul de administraţie.
Art. 108. Activităţile extracurriculare (pregătirea suplimentară, cercurile, activităţile cultural artistice,
sportive etc.) se desfăsoară în afara orarului scolii. Conducătorii acestor activităţi le vor consemna zilnic în
condica. Organizarea si evidenţa acestor activităţi revine catedrelor si Consiliului pentru curriculum.
Art. 109. Ordinea si disciplina se asigură de cadrele didactice, personal auxiliar, profesori de serviciu
si conducerea scolii. Se interzice scoaterea elevilor de la orele de curs. Solicitările cluburilor sportive pentru
participare la programe de pregătire sau competiţii se depun la secretariat si se supun aprobăriidirectorului.
8.4. Planuri cadru de învăţământ. Programe. Manuale scolare.
Art. 110. Întreaga activitate desfăsurată de profesori cu elevii la clasă se realizează pe baza cunoasterii
temeinice si respectării obligatorii a prevederilor planurilor cadru si programelor scolare, aprobate de M.EC.
(pentru orele din trunchiul comun) si a opţiunilor elevilor pe baza ofertei scolii (pentru disciplinele opţionale).
Catedrele au obligaţia de a elabora programele pentru disciplinele opţionale pentru anul scolar viitor si a obţine
aprobarea Consiliului de Administrație.
Art. 111. Respectarea numărului de ore pentru fiecare disciplină (de trunchi comun sau opţional), a
conţinutului programelor, si parcurgerea integrală si ritmică a materiei sunt obligatorii pentru toţi profesorii.
Nerespectarea acestor cerinţe, predarea la un nivel scăzut sau la un nivel ce depăseste posibilităţile de înţelegere
si asimilare ale elevilor, constituie abateri si se sancţionează conform prevederilor Statutului personalului
didactic.
Art. 112. Materia de studiu prevăzută în programele scolare se repartizează pe lecţii prin planificările
curriculare anuale si semestriale care se întocmesc de profesori pentru fiecare obiect si clasă înaintea începerii
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cursurilor. Structura planificărilor este stabilită de fiecare catedră.
Semestrial se întocmeste planificarea calendaristică, pe teme/lecţii si ore. Planificările se definitivează în plenul
catedrei si sunt aprobate de seful de catedră. Un exemplar din planificarea calendaristică se depune la dosarul
catedrei. Seful catedrei verifică lunar stadiul parcurgerii programei.
Art. 113. În scoală se vor utiliza numai manuale aprobate de M.EC. Achiziţionarea altor materiale auxiliare se va
face numai cu acordul părinţilor.
Art. 114. Clasele nou constituite vor avea efectivul prevăzut in Regulamentul de funcţionare al unităţilor de
învăţământ preuniversitar.
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CAPITOLUL IX
RELAŢIILE SCOLII
Art. 115. Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Nasaud se află în subordonarea directă a I.S.J. BN.
Responsabilitatea menţinerii unei relaţii permanente cu I.S.J. revine direcţiunii scolii, sefilor comisiilor
metodice si tuturor cadrelor didactice desemnate de scoală în acestscop.
Părinţii – Regulamentul Comitetului de părinţi pe scoală
Art. 116. La începutul fiecărui an scolar, în termen de 2 săptămâni, diriginţii claselor au obligaţia de a
desfăsura Adunări generale ale părinţilor elevilor în scopul constituirii Comitetelor de părinţi pe clase,
prelucrării Regulamentului de ordine interioară şi încheierea Acordului de parteneriat pentru educaţie.
Comitetele de părinţi pe clase se aleg prin vot, cu majoritate simplă, si sunt constituite din 3 membri:
presedintele comitetului de părinţi pe clasă, casier, un membru. Adunările generale ale părinţilor pe clase se
întrunesc, de regulă, semestrial (în primele două săptămâni ale semestrului). La nivelulScolii Gimnaziale
”Mihai Eminescu” Nasaud functioneaza Asociatia de parinti ”Sandu Manoliu”, asociatie cu statut juridic.
Comitetele de părinţi pe clase se întrunesc de câte ori este cazul la solicitarea presedintelui sau
învăţătorului / dirigintelui.
Art. 117. Asociatia de parinti ”Sandu Manoliu”, se întruneste semestrial, în prima lună a semestrului. În
Adunarea generală de la începutul anului scolar, convocată de directorul adjunct, se alege Consiliul
reprezentativ al părinţilor, format din 7 – 9 membri (presedinte, vicepresedinte, casier si alţi 4 – 6 membri) si
o comisie de cenzori, formată din 3 membri care verifică activitatea financiară a Consiliului.
Art. 118. Reprezentantul părinţilor în Consiliul de Administraţie al scolii va fi ales de către Adunarea
generală a Asociatiei de parinti ”Sandu Manoliu”,.
Art. 119. Activitatea Asociatiei de parinti ”Sandu Manoliu”, se consemnează într-un registru special.
Art. 120. Comitetele de părinţi si Consiliul reprezentativ al părinţilor au următoarele atribuţii:
 sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale;
 sprijină învăţătorii/diriginţii în activitatea instructiv – educativă, îmbunătăţirea frecvenţei, consilierea și
orientarea socio – profesională aelevilor;
 conlucrează cu organizaţiile guvernamentale si nonguvernamentale pe probleme specifice;
 sprijină organizarea si desfăsurarea acţiunilor extracurriculare;
 au iniţiative si se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu în școală;
 atrag persoane fizice si juridice, care prin contribuţii materiale sau financiare pot susţine programe de
modernizare a bazei materiale dinșcoală;
 pot propune clasei alte opţionale decât cele prevăzute în oferta şcolii, dacă sunt în concordanţă cu
proiectul de dezvoltare instituţională al școlii si cu cererile„pieţei”.
Relaţii Art. 122. Scoala întreţine relaţii cu autorităţile locale, judeţene, poliţia, biserica si alte instituţii
guvernamentale si neguvernamentale. Reprezentanţii scolii în relaţiile cu comunitatea locală, organizaţiile
guvernamentale si nonguvernamentale sunt directorii sau cadrele didactice desemnate.
Art. 123. Directorul şi directorul adjunct planifică, în 2 săptămâni de la începerea anului scolar, program
de audienţe si relaţii cu publicul.
Art. 124. Cererile, reclamaţiile şi sesizările se înregistrează în registrul de intrări / ieşiri. Sesizările şi
reclamaţiile se îndosariază într-un dosar special. Reclamaţiile şi sesizările anonime nu se iau în considerare.
Solicitanţii vor primi răspuns în termen de o lună.
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CAPITOLUL X
DISPOZIŢII FINALE
Art. 125. Prezentul regulament a fost aprobat în sedinţa Consiliului de Administratie din 22.10.2021,
dată cu care intră în vigoare.
Art. 126. Prezentul regulament va fi adus la cunostinţa elevilor şi a părinţilor sau reprezentanţilor legali
ai acestora sub semnătură.
Director,
Prof. Greabu Maria

Director adjunct,
Prof. Bidica Emilia
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