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I. Dispoziții generale 

ART.1. Prezentul regulament intern de organizare și funcționare este elaborat în baza art.2 din 
Regulamentul de Organizare și Funcționare a Învățământului Preuniversitar aprobat prin Ordinul 5079 
din 31.08.2016  denumit în continuare ROFUIP și conține reglementări cu caracter general, precum și 
reglementări specifice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

ART.2. Respectarea prevederilor ROFUIP este obligatorie. Nerespectarea acestuia constituie abatere și 
se sancționează conform prevederilor legale. 

ART.3. Dispozițiile obligatorii prevăzute la art. 242 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare și în contractele colective de muncă aplicabile, sunt prezentate 
în Regulamentul intern. 

ART.4. Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” este organizată și funcționează independent de orice 
ingerințe politice sau religioase. În incinta acesteia este interzisă crearea și funcționarea oricărei 
formațiuni politice, organizarea și desfășurarea activităților de natură politică și prozelitism religios, 
precum și orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală și conviețuire socială, 
care pun în pericol sănătatea și integritatea fizică și psihică a copiilor/elevilor și a personalului din 
unitate. 

II. Organizarea unității de învățământ 

CAP. 1. Rețeaua școlară 

ART.5. Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” este autorizată să funcționeze, are personalitate 
juridică (PJ) și are următoarele elemente definitorii: 
a. act de înființare - hotărâre a Consiliului Local Urziceni nr.27/2001; 
b. dispune de patrimoniu prin administrare conform Contractului înregistrat la Primăria Municipiului 

Urziceni, cu sediu în Calea București, nr.74, conform certificatului de nomenclatură stradală, cu 
dotări corespunzătoare; 

c. cod de identitate fiscală – 14077799; 
d. cont în Trezoreria Statului RO24TREZ39321E331400XXXX; 
e. ștampilă cu stema României, cu denumirea actualizată a Ministerului Educației Naționale și cu 

denumirea exactă a unității de învățământ. 
ART.6. Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” are subordonată, ca structură școlară arondată (AR), 

Grădinița cu program prelungit nr.1, unitate de învățământ fără personalitate juridică. De asemenea, 
ca secție a școlii, funcționează Grădinița cu program normal nr.2. 

ART.7. Circumscripția Școlii Gimnaziale „Ion Heliade Rădulescu”, este stabilită conform Anexei 2 la 
Procesul verbal din 31 ianuarie 2012. ( ANEXA 1 ). 

ART.8. Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” funcționează cu clase din învățământul obligatoriu în 
care sunt înscriși, cu prioritate, în limita planului de școlarizare aprobat, elevii care au domiciliul în 
circumscripția școlară prevăzută la art.7, pe baza unei solicitări scrise din partea părintelui, tutorelui 
sau susținătorului legal astfel: 

• nivel preșcolar; 
• nivel primar; 
• nivel secundar inferior - gimnazial. 

CAP. 2. Organizarea programului școlar 

ART.9. Cursurile Școlii Gimnaziale „Ion Heliade Rădulescu” sunt organizate în forma de învățământ cu 
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frecvență, zi. 
ART.10. Învățământul preșcolar și primar funcționează, în programul de dimineață, ciclul gimnazial în 

programul de după amiază. 
ART.11. Programul activităților din Grădinița cu program prelungit este 730 - 1730 astfel: 
 

Programul personalului : 
 

personal didactic 
tura I orele 730-1230

 

tura a II-a orele 1230 -1730
 

 

personal nedidactic 
tura I orele 600- 1400

 

tura a II-a orele 1100 – 1900
 

 
ART.12. Pe perioada activităților ce se derulează în grădiniță, 
ușa de la intrare va fi încuiată în scopul asigurării securității 
copiilor, astfel: 830  ÷ 1245; 1315  ÷ 1545. Accesul părinților în aceste 
perioade se poate realiza utilizând soneriile montate în exteriorul 
ușii de acces sau prin contactarea telefonică a personalului 
grădiniței. 
ART.13. Grădinița cu program normal nr.2 își desfășoară 
activitatea în clădirea internatului Colegiului național  „Grigore 
Moisil”. Programul grădiniței, conform Curriculumului pentru 
învățământul preșcolar (3-6/7 ani) este 800 - 1300. 
 

ART.14. Cursurile pentru elevii din clasa pregătitoare și din 
clasele I ÷ a IV-a, încep la ora 800 și nu se termină mai târziu de ora 1300. 

ART.15. Pentru clasele din alternativa educațională „STEP BY STEP” orarul este cel stabilit prin 
reglementările specifice alternativei educaționale, programul de desfășurare a activităților fiind de 8 
ore (800 ÷ 1600), urmând ca în intervalul 1000 ÷ 1400 cele două cadre didactice să lucreze împreună 
(fiecare clasă Step by Step este normată cu două posturi de învățători, conform O.M. nr.3618 din 
27.04.1998.). 

ART.16. În învățământul primar, activitatea începe la ora 800 și se încheie cel mai târziu la ora 1300, ora 
de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 15 minute, după fiecare oră și o pauză de 20 de minute, 
după cea de-a doua oră de curs (pauza mare). La clasa pregătitoare și la clasa I, activitățile de predare 
–învățare - evaluare acoperă 30-35 de minute, restul de timp fiind destinat activităților liber-alese, 
recreative. 

ART.17. Pentru clasele din învățământul gimnazial, de regulă, activitatea începe la ora 1300 și se încheie 
cel mai târziu la ora 1900,  ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră. 

ART.18. Pe o perioadă de maximum un an școlar, durata ultimilor două pauze poate fi redusă cu câte 5 
minute, la propunerea motivată a directorului, prin hotărârea consiliului de administrație al unității 
de învățământ, cu avizul inspectoratului școlar. 

CAP. 3. Formațiunile de studiu 

ART.19. Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” cuprinde grupe și clase de studiu care sunt 
constituite, la propunerea directorului, prin hotărâre a consiliului de administrație, conform 
prevederilor legale. 

ART.20. Identificarea claselor paralele se face prin adăugarea unei litere după cifra clasei, începând cu 
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litera A, în ordinea alfabetului1.  
ART.21. La înscrierea în învățământul gimnazial, în clasa a V-a, se asigură, de regulă, continuitatea 

studiului limbilor moderne, ținând cont de oferta educațională a școlii. 
ART.22. În situația includerii claselor cu parcurgerea intensivă a unei discipline, în funcție de situațiile 

concrete existente (număr de copii, limba studiată la clasă în învățământul primar, solicitări ale 
elevilor din școală sau de la alte școli, etc.), conducerea instituției poate decide, după consultarea 
membrilor catedrei disciplinei, aplicarea procedurii operaționale specifice privind constituirea 
colectivelor de elevi pentru clasa a V-a (intensive). 

III. Managementul unității de învățământ 

ART.23. Directorul exercită conducerea executivă a Școlii Gimnaziale „Ion Heliade Rădulescu”, în 
conformitate cu atribuțiile conferite de legislația în vigoare, cu hotărârile consiliului de administrație 
al unității de învățământ, cu prevederile prezentului regulament și ROFUIP. 

ART.24. În activitatea sa, directorul este ajutat de un director adjunct aflat în subordinea sa directă. 
ART.25. Drepturile și obligațiile directorului și ale directorului adjunct al școlii sunt cele prevăzute de 

legislația în vigoare, de ROFUIP și de contractul colectiv de muncă aplicabil. 

IV. Personalul unităților de învățământ 

CAP. 1. Dispoziții generale 

ART.26. În Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu”, personalul este format din personal didactic, 
(personal didactic de conducere, didactic de predare, didactic auxiliar) și personal nedidactic. 

ART.27. Angajarea personalului didactic de predare se realizează conform metodologiei specifice emisă 
anual de către MEN, personalul didactic auxiliar și nedidactic prin aplicarea Hotărârii nr. 286 din 23 
martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare. După emiterea 
deciziei ISJ ori a deciziei de câștigare a concursului, se realizează încheierea contractului individual de 
muncă cu unitatea de învățământ, prin reprezentantul său legal, directorul. 

ART.28. Competențele, responsabilitățile, drepturile și obligațiile personalului din învățământ sunt cele 
reglementate de legislația în vigoare. 

ART.29. Structura de personal și organizarea Școlii Gimnaziale „Ion Heliade Rădulescu” sunt stabilite prin 
organigramă prevăzută la ANEXA 2, prin statele de funcții și prin proiectul de încadrare. 

ART.30. Coordonarea activității structurilor/secțiilor unității de învățământ, respectiv a Grădiniței cu 
program prelungit nr. 2 și a secției Grădinița cu program normal nr.1 se realizează de către un cadru 
didactic coordonator, dintre cadrele didactice titulare ale structurii.  Coordonatorul structurii este 
propus și numit prin decizia directorului unității, în baza hotărârii consiliului de administrație. 

ART.31. Personalul didactic auxiliar este organizat în compartimente de specialitate astfel:  secretariat; 
financiar-contabil și administrativ. 

ART.32. Membrii personalului unității au obligația de a-și acorda respect reciproc și de a colabora în 
vederea sarcinilor profesionale ce le revin. Se interzice emiterea aprecierilor defavorabile la adresa 
altor persoane din școală, indiferent de situație. 

 
1 Pentru 3 clase pe un nivel: clasa a VII-a A, clasa a VII-a B și clasa a VII-a C 
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ART.33. Se interzice accesul în unitate a angajaților care se află în imposibilitatea de a-și desfășura 
activitatea (Ex.: consumul sau aflarea sub influenta băuturilor alcoolice sau substanțelor halucinogene 
din categoria drogurilor).  Persoana aflat într-o asemenea situație va fi sancționată conform legislației 
în vigoare, după caz. 

ART.34. Se interzice accesul în unitate a celor care se află în imposibilitatea de a desfășura activitatea 
din cauza unor afecțiuni ale stării de sănătate care pot genera declanșarea unor epidemii în interiorul 
unității de învățământ. 

ART.35. Personalul unității care participă obligatoriu la activități executate în afara programului de lucru, 
în zilele de repaus săptămânal ori sărbători legale, vor fi recompensați, la cerere, cu zile libere, cu 
precădere în perioada vacanțelor școlare. 

ART.36. Pentru personalul didactic și didactic auxiliar, contabilizarea acestor activități obligatorii 
recompensate cu zile libere va fi făcută de către secretarul șef /secretarul unității iar pentru personalul 
nedidactic va fi făcută de către administratorul de patrimoniu. 

ART.37. Solicitarea de participare se va face prin adresă scrisă, înregistrată în secretariatul unității. 
ART.38. În cazul în care un membru al personalului școlii nu poate fi prezent la program din motive 

obiective, personale, este de datoria acestuia să anunțe conducerea școlii cu cel puțin 24 de ore 
înainte, printr-o cerere de învoire, în limita a 4 învoiri într-un an școlar. Cererea va fi contrasemnată 
de către angajatul școlii care va asigura suplinirea. Anunțarea este obligatorie, în caz contrar, se 
consideră absență nemotivată. 

ART.39. În situație de urgență (medicală, accident, deces în familie) suplinirea este asigurată prin grija 
conducerii unității. 

ART.40. Conducerea unității asigură suplinirea și pentru cadrele didactice solicitate de ISJ Ialomița 
pentru inspecții metodice. În acest caz înștiințarea conducerii instituției este obligatorie cu cel puțin 
24 de ore înainte, în vederea asigurării suplinirii. În caz contrar, cadrul didactic își asigură suplinirea 
sau se consideră absență nemotivată. 

ART.41. În cazul în care un membru al personalului școlii nu poate fi prezent la program din motive 
medicale (concediu medical), acesta are obligația să-și anunțe imediat, prin orice mijloace, 
indisponibilitatea, și, în termen de maximum 3 zile de la întoarcerea în activitate, să prezinte 
documentele medicale. Neprezentarea documentelor medicale în termenul stabilit impune 
considerarea zilelor absente ca nemotivate.  

ART.42. Orele efectuate pentru suplinirea cadrelor aflate în concedii medicale sunt remunerate la plata 
cu ora. Suplinirea situațiilor de urgență ori a solicitărilor ISJ Ialomița sunt compensate prin zile libere, 
în contrapartidă. 

ART.43. Programul activităților personalului didactic de predare desfășurate in regim de plata cu ora nu 
trebuie să i se suprapună celui corespunzător activităților funcției de baza, având in vedere ca 
activitatea personalului didactic de predare, pentru funcția de baza, se realizează de regula 8 ore/zi, 
respectiv 40 de ore/săptămână. 

ART.44. În situația în care un cadru didactic nu poate presta orele de activitate didactică, acestea pot fi 
susținute, prin suplinire colegială, fără plată, pe o perioadă de cel mult 3 (trei) zile lucrătoare de alte 
cadre didactice din unitatea de învățământ respectivă. 

ART.45. În cazul în care cadrul didactic încadrat în regim de plata cu ora nu-și susține activitatea didactică 
mai mult de 3 (trei) zile lucrătoare, din alte motive decât cele medicale, directorul unității de 
învățământ îi denunță contractul individual de muncă și emite o altă decizie de încadrare în regim de 
plata cu ora pentru un alt cadru didactic, încheind cu acesta contract individual de muncă în regim de 
plata cu ora. 
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CAP. 2. Personalul didactic 

ART.46. Personalul didactic are drepturile și obligațiile prevăzute de LEGEA 1 /2011 și de contractul 
colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar. 

ART.47. Se  interzice  personalului  didactic  utilizarea  telefonul  mobil  pe  parcursul  orei  de  curs. Fac 
excepție situațiile de urgență sau dacă utilizarea acestuia poate contribui la optimizarea procesului 
instructiv-educativ; 

ART.48. Nu sunt permise învoirile elevilor în timpul orelor de curs pentru diverse motive (să bea apă, la 
toaletă etc.). Excepție fac cazurile de forță majoră. 

ART.49. În Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” se organizează permanent, pe durata desfășurării 
cursurilor, serviciul pe școală al cadrelor didactice, în zilele în care acestea au ore de curs astfel: 
•   câte un cadru didactic pentru fiecare etaj; 
•   un cadru didactic care să supravegheze pauzele în curtea școlii. 

ART.50. Organizarea serviciului pe școală și întocmirea graficului se realizează odată cu finalizarea 
orarului și este coordonat de Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe școală. 

ART.51. Planificarea și graficul serviciului pe școală este aprobat semestrial de directorul unității de 
învățământ. 

CAP. 3. Personalul nedidactic 

ART.52. Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de administratorul de patrimoniu. 
ART.53. Programul personalului nedidactic se stabilește de către administratorul de patrimoniu și se 

aprobă de către directorul / directorul adjunct. În Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” 
programul personalului nedidactic este următorul: 

a) muncitorii de întreținere au programul de lucru de 8 ore zilnic, efectuat pe ture. Tura de 
dimineață este între 0700 - 1500, cu pauza de masă între 1200 - 1215 iar tura de după amiază:1200 

- 2000 cu pauza de masă între 1700 - 1715; 
b) îngrijitoarele din școală au programul de lucru de 8 ore zilnic, efectuat pe ture, raportate la 

câte două zile (total 16 ore) astfel: 
o ziua 1 – programul este de 13 ore: 0700 – 2000

 

o ziua 2 – programul este de 3 ore: 1700 - 2000
 

c) îngrijitoarea de la grădinița cu program normal (GPN) are programul de lucru de 8 ore zilnic: 
0700 – 1500. 

Pentru asigurarea igienizării sălii de sport, se alocă din programul de lucru al îngrijitoarei de la 
GPN 4 ore astfel: 

• perioada 1 = 0800 - 1000; 
• perioada 2 = 12 00 - 1400; 

 

d) personalul nedidactic de la grădinița cu program prelungit are program de 8 ore zilnic, 
efectuat pe ture, astfel: 
• tura 1 – 0600 – 1400 
• tura 2 – 1100 - 1900 

CAP. 4. Evaluarea personalului din unitatea de învățământ 

ART.54. Evaluarea personalului didactic / didactic auxiliar se face conform OMECTS nr. 6143/2011 
modificat cu OMEN 3597 din  18.06.2014 (ANEXA 3, 4, 5, 6, 7) 

ART.55. Evaluarea personalului nedidactic se face la sfârșitul anului calendaristic conform prevederilor 
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legale, în baza fișei postului și a fișei de evaluare – (ANEXA 8); 

CAP. 5. Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învățământ 

ART.56. Personalul didactic și didactic auxiliar răspunde disciplinar conform Legii educației naționale nr. 
1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

ART.57. Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - 
Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale prezentului regulament. 

ART.58. Abaterea disciplinară a personalului este o faptă în legătură cu munca și care constă într-o 
acțiune sau inacțiune săvârșita cu vinovăție de către acesta. Prin aceasta acțiune/ inacțiune, au fost 
încălcate normele legale sau regulamentul intern, prevederile contractului individual de muncă, ale 
contractului colectiv de muncă aplicabil, ordinele si dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici, 
precum și pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învățământului și 
prestigiului școlii, conform legii. 

ART.59. Constituie abatere disciplinară pentru personalul didactic, didactic auxiliar sau de conducere 
următoarele fapte:  

a) întârzierea sistematică în elaborarea documentelor școlare; 
b) nerespectarea repetată a procedurilor de lucru stabilite  prin comunicări sau  decizii ale 

directorului; 
c) notarea elevilor fără utilizarea și respectarea standardelor naționale și a metodologiilor 

de evaluare; 
d) nerespectarea repetată a programului de lucru: întârzierea de la program, absențe 

nemotivate, părăsirea locului de muncă fără aprobare, desfășurarea în timpul orelor de 
program a unor activități în interes personal; 

e) intervențiile sau stăruințele pentru soluționarea unor cereri în afara cadrului legal; 
f) furnizarea de informații de orice natură persoanelor fizice sau juridice, mass-mediei, în 

absența sau cu depășirea limitelor mandatului de reprezentare sau atribuțiilor de 
serviciu prevăzute în fișa postului; 

g) manifestări care aduc atingere prestigiului instituției: atitudine ireverențioasa, ținută și 
comportament indecent, prezentarea la serviciu în stare de ebrietate, consumul de 
băuturi alcoolice în timpul orelor de program, violența fizică și de limbaj manifestată 
în relațiile cu ceilalți, încălcarea demnității personale a altor angajați, copiilor sau a 
altor persoane din afara instituției, actele de discriminare și cele de hârțuire sexuală, 
așa cum sunt ele definite în actele normative în vigoare; 

h) desfășurarea în timpul programului a unor activități cu caracter politic; 
i) refuzul de a îndeplini atribuțiile de serviciu conform fișei postului, inclusiv refuzul 

salariaților de a se prezenta la examinările medicale periodice, insubordonarea; 
j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilități, conflicte de 

interese și interdicții stabilite prin lege; 
k) refuzul directorului de a delega atribuțiile către directorul adjunct sau către un alt cadru 

didactic, membru al consiliului de administrație, în situația imposibilității exercitării 
acestora; 

l) absența nemotivată de la ședințele consiliului profesoral din unitatea de învățământ 
unde are declarată norma de bază; 

m) nerespectarea regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ ; 
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ART.60. Sancțiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic, didactic auxiliar sau de 
conducere, în raport cu gravitatea abaterilor, sunt: 

a) observația scrisă; 
b) avertisment; 
c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, 

de îndrumare și 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 funcții didactice superioare sau pentru obținerea gradelor didactice ori a 
unei funcții de conducere, de îndrumare și de control; 

e) destituirea din funcția de conducere, de îndrumare și de control din învățământ; 
f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

 

ART.61. Orice persoană poate sesiza unitatea de învățământ cu privire la săvârșirea unei fapte ce poate 
constitui abatere disciplinară. Sesizarea se face în scris și se înregistrează la registratura unității. 

ART.62. După înregistrarea sesizării, sancționarea / nesancționarea persoanei reclamate se face numai 
după cercetarea faptei de către o comisie numită în acest scop conform normelor legale 

ART.63. Constituie abatere disciplinară pentru personalul nedidactic următoarele fapte: 
a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; 
b) neglijența repetată în rezolvarea lucrărilor; 
c) desfășurarea altor activități decât cele stabilite prin fisa postului în timpul orelor de 

program sau efectuarea de intervenții pentru soluționarea unor cereri în afara cadrului 
legal sau care nu intră în competența de soluționare; 

d) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile sau atribuțiile de serviciu; 
e) solicitarea sau primirea de cadouri în scopul îndeplinirii sau neîndeplinirii atribuțiilor 

de serviciu, al furnizării unor informații sau facilitării unor servicii care să dăuneze 
activității instituției; 

f) lipsa nemotivată de la serviciu sau întârzierea repetată de la serviciu; 
g) părăsirea instituției  în timpul orelor de program fără ordin de serviciu sau aprobarea 

șefilor ierarhici; 
h) manifestări care aduc atingere prestigiului autorității sau instituției publice din care face 

parte; 
i) exprimarea sau desfășurarea, în calitate de salariat, în timpul programului de lucru, a 

unor opinii sau activități publice cu caracter politic; 
j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilități, conflicte de 

interese si interdicții stabilite prin lege; 
k) orice alte fapte considerate abateri disciplinare prin prezentul regulament sau lege 

specială; 
l) nerespectarea regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ ; 

ART.64. În raport cu gravitatea abaterii disciplinare comise, sancțiunile disciplinare ce se aplică 
personalului nedidactic sunt: 

a) mustrarea sau avertismentul scris; 
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5 ÷ 20% pe o perioadă de  până  la 3 luni; 
c) suspendarea dreptului de avansare în grade de salarizare sau, după caz, de promovare 

pe o perioadă de 1 – 3 ani. 
d) suspendarea contractului de muncă pe o perioadă ce nu poate depăși 10 zile lucrătoare; 
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e) retrogradarea cu acordarea salariului corespunzător treptei în care s-a dispus 
retrogradarea pe o perioadă ce nu poate depăși 90 de zile. 

f) reducerea salariului de bază pe o durată de 1 ÷ 3 luni cu 5 ÷ 10%; 
g) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 

ART.65. Constatarea, cercetarea, aplicarea si contestarea sancțiunilor disciplinare se face, pentru 
personalul nedidactic contractual, în conformitate cu prevederile Codului Muncii (Legea nr. 53/2003). 

ART.66. Răspunderea  materială,  contravențională  și  penală  a  personalului  din  cadrul  instituției, 
survine conform legislației în vigoare. 

ART.67. În cazul sancționării, calificativul anual al angajatului unității care a fost sancționat se 
diminuează cu o treaptă. 

V. Organisme funcționale și responsabilități ale cadrelor didactice 

CAP. 1. Organisme funcționale la nivelul unității de învățământ 

ART.68. La nivelul unității se constituie anual, conform prevederilor legale: Consiliul de administrație, 
Consiliul profesoral, Consiliul clasei și Catedrele / Comisiile metodice. 

ART.69. Prevederile privind constituirea, activitatea, obiectivele, documentele proprii și atribuțiile 
acestor organisme funcționale sunt prevăzute în ROFUIP iar pentru Consiliul de administrație Ordinul 
nr.4.619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare 
a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar. 

ART.70. În cadrul școlii comisiile metodice sunt constituite astfel: 
•   Limbă și comunicare; 
•   Matematică și științe; 
•   Om și societate; 
•   Tehnologii, Educație fizică și Educație plastică; 
•   Învățământ primar (cu comisii separate pe fiecare nivel de învățământ); 
•   Învățământ preșcolar - program normal; 
•   Învățământ preșcolar - program prelungit; 
•   Diriginți 

ART.71. După finalizarea încadrării cu personal didactic de predare la nivelul școlii, în cazul existenței 
mai multor cadre didactice în aceeași catedră (Limba și literatura română, Matematică, Limbi 
moderne, Educație fizică), distribuirea orelor pe clase se face la nivelul catedrei, sub coordonarea/cu 
consultarea directorului unității, respectându-se, de regulă, principiul continuității la clasă.  

ART.72. Șeful de catedră/ responsabilul comisiei metodice elaborează, semestrial / la cererea 
directorului, informări asupra activității catedrei/comisiei metodice, pe care o prezintă în consiliul 
profesoral după următoarea schemă de raportare: 
• Încadrarea la nivelul comisiei – cadre didactice titulare/suplinitori, grade didactice etc. 
• Activitatea la nivelul comisiei – comparativ cu planul managerial al comisiei – activitățile care s-au 

desfășurat la nivelul comisiei respectiv: ore deschise, activități demonstrative, referate etc. 
• Analiza SWOT – pe baza observațiilor în cadrul orelor de asistență și a discuțiilor la nivelul comisiei. 
• Statistica la nivelul comisiei privind rezultatele elevilor (promovați, corigenți, repetenți, statistica pe grupe 

de medii anuale/semestriale). 
• Plan remedial respectiv plan de dezvoltare pentru elevii capabili de performanță pentru anul școlar 

următor. 
• Premii obținute la olimpiadele și concursurile la care s-a participat (recunoscute MEC / ISJ) sub forma 

concurs/premiu/elev/clasa/profesor îndrumător. 
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• Evaluarea națională (Limba și literatura română și Matematică) - statistică. 
ART.73. Șeful de catedră/responsabilul comisiei metodice are obligativitatea mediatizării rezultatelor 

obținute la diversele concursuri desfășurate la nivelul disciplinelor din comisia metodică. Pentru 
aceasta, creează periodic o bază de date digitală, cu diplomele scanate, fotografii ale elevilor premiați 
și ale cadrelor didactice coordonatoare. Această bază de date este pusă la dispoziția CEAC la sfârșitul 
anului școlar. 

CAP. 2. Responsabilități ale personalului didactic în unitatea de învățământ 

ART.74. La nivelul școlii se constituie coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și 
extrașcolare. 

ART.75. Portofoliul coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare și 
atribuțiile de bază ale acestuia sunt stabilite prin ROFUIP, atribuțiile specifice sunt stabilite de către 
director. 

ART.76. Activitatea desfășurată de coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și 
extrașcolare se regăsește în raportul anual de activitate, înregistrat la secretariatul unității și prezentat 
în consiliul profesoral și consiliul de administrație înglobat în raportul stării învățământului. Activitatea 
educativă școlară și extrașcolară este parte a planului de dezvoltare instituțională a unității de 
învățământ. 

ART.77. Profesorii diriginți sunt numiți, anual, de către directorul școlii în baza hotărârii consiliului de 
administrație, după consultarea consiliului profesoral, având în vedere respectarea prevederilor 
ROFUIP. 

ART.78. Atribuțiile și activitățile specifice funcției de diriginte sunt prevăzute într-o anexă la fișa postului 
cadrului didactic învestit cu această responsabilitate și ținându-se cont de ROFUIP și de prevederile 
legilor specifice. 

ART.79. Profesorul diriginte / învățătorul clasei/educatoarea are obligația de a organiza ședințele cu 
părinții, tutorii sau susținătorii legali la începutul și sfârșitul semestrului, și ori de câte ori este cazul, 
în afara orelor de program, însă acestea nu trebuie să se termine mai târziu de orele 1930. 

ART.80. Profesorii diriginți au obligația de a instrui elevii de serviciu pe clasă să securizeze sala de clasă 
pe perioada cât clasa își desfășoară activitatea în altă locație (sala de sport, CDI, TIC etc.). 

ART.81. Comisia  pentru  întocmirea  orarului  și  asigurarea  serviciului  pe  școală  are  obligația  ca după 
întocmirea orarului, să realizeze ca anexă o planificare a cadrelor didactice de serviciu pe școală. 
Orarul și planificarea serviciului pe școală se va afișa în cancelarie și CDI. După definitivarea orarului, 
planificarea serviciului pe școală va fi avizată de Consiliul profesoral și aprobată de Consiliul de 
administrație. 

ART.82. Atribuțiile profesorului de serviciu: 
a) asigură ordinea și disciplina pe holurile școlii, în sectorul ce i-a fost atribuit și de care 

răspunde în timpul pauzelor. 
b) intervine în cazul unor incidente între elevi, observate sau care i-au fost sesizate. 
c) informează în cel mai scurt timp profesorul diriginte sau conducerea unității, după caz, 

de producerea unor evenimente (incidente, altercații, accidente etc.) sau în legătură cu 
deteriorarea unor bunuri materiale. 

ART.83. Cadrele didactice din grădinițe au obligația și răspunderea supravegherii copiilor pe parcursul 
programului școlar; deplasarea copiilor la grupul sanitar fiind asigurată și supravegheată de 
îngrijitoare. 
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CAP. 3. Comisiile din unitatea de învățământ   

ART.84. Personalul didactic de predare este organizat în comisii de lucru cu caracter permanent pe 
diferite domenii de activitate. Sarcinile primite în cadrul comisiilor reprezintă sarcini de serviciu(Anexa 
9). 

ART.85. Pentru analiza, monitorizarea și rezolvarea unor situații specifice, la nivelul școlii, pot funcționa 
comisii cu caracter temporar constituite prin decizia directorului în baza hotărârii Consiliului de 
administrație. 

ART.86. Componența comisiilor este propusă de către conducătorul instituției, avizată în Consiliul 
profesoral și aprobată în Consiliul de administrație. 

ART.87. Modul de organizare și de lucru precum și atribuțiile comisiilor cu caracter permanent /comisii 
cu caracter temporar sunt prevăzute în ROFUIP. 

CAP. 4. Tipul și conținutul documentelor manageriale 

ART.88. Documentele manageriale ale Școlii Gimnaziale „Ion Heliade Rădulescu” sunt elaborate astfel: 
a) documente de diagnoză; 

• rapoartele semestriale asupra activității desfășurate (analiză SWOT); 
• raportul anual asupra activității desfășurate; 
• rapoartele comisiilor și compartimentelor din unitatea de învățământ; 
• raportul de evaluare internă a calității; 
• alte documente de diagnoză. 

b) documente de prognoză; 
• planul de dezvoltare instituțională; 
• programul managerial (pe an școlar); 
• planul operațional al unității de învățământ (pe an şcolar); 
• programul de dezvoltare a sistemului de control managerial; 
• documente elaborate în scopul optimizării managementului unității. 

c) documente manageriale de evidență. 
• statul de funcții; 
• organigrama Școlii Gimnaziale „Ion Heliade Rădulescu”. 
• schemele orare ale unității de învățământ; 
• planul de școlarizare aprobat; 
• dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului pentru îndrumare şi control/ programe operative 

săptămânale; 
• dosarul privind siguranța în muncă; 
• dosarul privind protecția civilă; 
• programele de cooperare și parteneriat locale, naționale și internaționale. 

VI. Structura, organizarea și responsabilitățile personalului didactic auxiliar și nedidactic 

CAP. 1. Compartimentul secretariat 

ART.89. Compartimentul secretariat cuprinde, posturile de secretar șef și secretar. 
 

ART.90. Compartimentul secretariat îndeplinește sarcinile stabilite de reglementările legale și/sau 
atribuite, prin fișele postului și are responsabilitățile prevăzute în ROFUIP. 

 

ART.91. Programul de lucru al compartimentului secretariat aprobat de director, în baza hotărârii 
Consiliului de administrație este stabilit astfel: 
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• pentru asigurarea continuității activității  
o schimbul 1: 730 - 1530  
o schimbul 2: 1100 - 1900. 

• programul de lucru cu publicul este: 0800 – 1000 
• programul de lucru cu cadrele didactice este: 1200 - 1400 

CAP. 2. Compartimentul financiar 

ART.92. Din compartimentul financiar face parte administratorul financiar cu denumirea generică de 
„contabil șef”. Compartimentul financiar este subordonat directorului unității de învățământ. 

ART.93. Compartimentul financiar are atribuțiile și responsabilitățile principale stabilite prin ROFUIP. 

CAP. 3. Compartimentul administrativ 

ART.94. Compartimentul  administrativ  este  coordonat  de  administratorul  de  patrimoniu  și  este 
alcătuit din personalul nedidactic al unității de învățământ. Compartimentul administrativ este 
subordonat directorului unității de învățământ. 

ART.95. Compartimentul administrativ are atribuțiile și responsabilitățile principale stabilite prin 
ROFUIP. 

CAP. 4. Centrul de documentare și informare 

ART.96. (1) În Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” este organizat și funcționează biblioteca 
școlară și Centrul de Documentare și Informare, pe baza Regulamentului de organizare și funcționare 
a bibliotecilor școlare și a Centrelor de documentare și informare, aprobat prin ordin al ministrului 
educației naționale. 

(2) Biblioteca școlară este reorganizată și integrată în centrul de documentare și informare. 
(3) Centrul de documentare și informare s-a înființat prin decizia directorului Casei Corpului Didactic, pe 
baza criteriilor stabilite de Ministerul Educației Naționale, la propunerea consiliului de administrație al 
unității de învățământ cu avizul inspectoratului școlar Ialomița. 
(4) În Centrul de Documentare și Informare activează, bibliotecarul școlar. 
(5) Bibliotecarul școlar este angajat în condițiile prevăzute de lege și se subordonează directorului unității 
de învățământ. 
(6) În conformitate cu prevederile legale, în Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” se asigură accesul 
gratuit al elevilor și al cadrelor didactice la Biblioteca școlară Virtuală și la Platforma școlară de e-learing 
înființată de Ministerul Educației Naționale, precum și la platforma de e-learning înființată de școală. 
(7) Platforma școlară de e-learning este utilizată pentru a acorda asistență elevilor în timpul sau în afara 
programului școlar ori pentru cei care, nu pot frecventa temporar școala, din motive de sănătate. 
 

VII. Beneficiarii primari ai învățământului preuniversitar 

CAP. 1. Dobândirea și exercitarea calității de beneficiar primar al educației 

ART.97. Beneficiarii primari ai învățământului din unitatea noastră sunt preșcolarii și elevii. 
ART.98. (1) Dobândirea calității de beneficiar primar al educației și exercitarea acestei calități se face cu 

respectarea prezentului Regulament, a ROFUIP și a altor reglementări specifice, conform prevederilor 
și a metodologiilor legale în vigoare. 

ART.99. După înscrierea în clasa pregătitoare, în primele 2 săptămâni după începerea anului școlar, 
cadrele didactice ce vor prelua clasele pregătitoare vor efectua repartizarea copiilor în fiecare clasă 
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sub coordonarea conducerii instituției și aplicând prevederile procedurii operaționale specifice 
existente la nivelul școlii PO-11.02. 

ART.100. Repartizarea copiilor la grupa mică GPP se va face doar în cazul în care sunt prevăzute 2 grupe 
prin planul de școlarizare, în limita locurilor aprobate. Cu acordul cadrelor didactice de la grupă se pot 
depăși aceste limite dar nu mai mult de 30 de copii la grupă. Repartizarea se va face cu acordul 
educatoarelor de la grupă evitându-se orice formă de discriminare sau de segregare. 

ART.101. Înscrierea în clasa a V-a a învățământului gimnazial se va face cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare și, la decizia conducerii școlii, cu respectarea procedurii specifice stabilite la nivelul 
instituției în cazul claselor cu predare intensivă a unei materii. 

ART.102. Cadrele didactice care constată acumularea de absențe nejustificate pentru unii dintre elevi 
proprii, au obligația de a sesiza profesorii diriginți în legătură cu acest aspect în scopul remedierii 
acestei probleme. 

ART.103. Preșcolarii care acumulează un număr de 30 de zile de absențe nemotivate își pierd locul în 
grădiniță, fiind considerați retrași. 

CAP. 2. Statutul beneficiarilor primari ai educației 

SECȚIUNEA 1. Drepturile beneficiarilor primari ai educației 
ART.104. Drepturile beneficiarilor primari ai educației din Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” 

sunt prevăzute în ROFUIP. 
ART.105. Conducerea și personalul din unitatea de învățământ nu pot face publice date personale ale 

beneficiarilor primari ai educației. În consecință, toți angajații Școlii Gimnaziale „Ion Heliade 
Rădulescu” vor semna un angajament de confidențialitate (ANEXA 10) ce va fi atașat dosarului 
personal de serviciu. 

ART.106. (1) Este interzisă folosirea bazei materiale și sportive fără supravegherea unui cadru didactic, 
iar în afara programului de lucru fără supravegherea unui cadru didactic al școlii. 
(2) În momentul în care se constată încălcarea prevederilor aliniatului 1, angajații școlii au obligația 

de a încerca remedierea situației sau anunțarea șeful ierarhic superior. 

SECȚIUNEA 2. Obligațiile beneficiarilor primari ai educației 

ART.107. Obligațiile principale ale beneficiarilor primari ai educației din Școala Gimnazială „Ion Heliade 
Rădulescu” sunt prevăzute în ROFUIP și în Statutul elevului aprobat prin OMEN 4742 din 10.08.2016. 

ART.108. Elevii Școlii Gimnaziale „Ion Heliade Rădulescu” au obligația de a se prezenta la cursuri într-o 
ținută decentă, care constă din: 

•   pantaloni, fustă, sarafan, sacou sau vestă de culoare închisă (albastru sau negru);  
•   cămașă / tricou alb sau albastru deschis; 

ART.109. Este interzis elevilor să utilizeze în timpul orelor de curs telefoanele mobile, cu excepția 
situațiilor prevăzute în Statutul elevilor. 

ART.110. În cazul depistării elevilor ce folosesc telefonul mobil în timpul orelor de curs fără acordul 
cadrului didactic, aceștia au obligația de a-l preda acestuia. Părintele/ tutorele legal instituit va 
recupera telefonul de la profesorul diriginte. Repetarea faptei constituie abatere și se sancționează 
cu scăderea notei la purtare cu un punct. 

ART.111. Este interzis elevilor să părăsească perimetrul unității în perioada programului școlar, fără 
aprobarea profesorului de serviciu sau a învățătorului/ profesorului diriginte Părăsirea incintei 
instituției fără aprobare constituie abatere disciplinară și se sancționează cu „observație individuală”. 
Repetarea abaterii se va sancționa cu „mustrare scrisă” ce poate fi însoțită, în cazul recidivei, de 
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scăderea notei la purtare. 
ART.112. Excepția de la această prevedere o reprezintă deplasarea elevilor pentru orele de Educație 

fizică unde, pe durata deplasării între unitate și sala de sport, sunt însoțiți obligatoriu de un cadru 
didactic. 

ART.113. Învățătoarele/ profesorii diriginți au obligația ca, la prima ședință cu părinții, să consemneze 
în mod expres în procesul-verbal informarea cu privire la telefoanele mobile și interzicerea părăsirii 
perimetrului instituției. Elevii și părinții/tutorii legali validează sub semnătură această informare. 

SECȚIUNEA 3. Recompense și sancțiuni ale beneficiarilor primari ai educației 

ART.114. Elevii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară și se disting prin 
comportament exemplar pot primi premii și recompense conform ROFUIP. 

ART.115. Elevii participanți / laureați la olimpiadele și concursurile naționale se recompensează, în 
funcție de posibilitățile financiare, prin Asociația „I.H.Rădulescu”. 

ART.116. La sfârșitul anului școlar, beneficiarii primari ai educației pot fi premiați prin acordarea de 
diplome pentru activitatea desfășurată și/sau rezultatele obținute. 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, astfel: 

1. Diplome pentru învățământul primar: 
 

•  pentru rezultate deosebite la învățătură, sau pe discipline/module de studiu, potrivit consiliului 
profesoral al unității; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat; elevii 
care primesc diplome pe discipline/module de studiu sunt selectați numai dintre aceia care au 
obținut media 10 anuală sau calificativul „Foarte bine” la disciplina/modulul 
respectivă/respectiv; 

•   pentru alte tipuri de performanțe: pentru purtare, pentru o relaționare corespunzătoare cu 
colegii, pentru alte tipuri de activități sau preocupări care merită să fie apreciate. 

 
 

2. Premii pentru elevii din învățământul gimnazial (ANEXELE 11-15): 
 

PREMIUL I - Cele mai mari medii într-un interval de maximum 10 sutimi dar nu mai puțin de 9,80;  
PREMIUL II - Următoarele medii într-un interval de maximum 10 sutimi dar nu mai puțin de 9,50;  
PREMIUL III - Următoarele medii într-un interval de maximum 10 sutimi dar nu mai puțin de 9,00;  
MENȚIUNE - Următoarele medii dar nu mai puțin de 8,50. 

PREMIUL SPECIAL - S-au distins la una sau la mai multe discipline/module de studiu, au obținut performanțe la 
concursuri, festivaluri, expoziții și la alte activități extrașcolare desfășurate la nivel local, județean, național sau 
internațional; s-au remarcat prin fapte de înaltă ținută morală și civică; au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai 
bună frecvență pe parcursul anului școlară. 

 

DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ - pentru media generală anuală 10,00. 
 

ȘEF DE PROMOȚIE - pentru cea mai mare medie a claselor 5-8.  
 

ART.117. Elevii  care  săvârșesc  fapte  prin  care  se  încalcă  dispozițiile  legale  în  vigoare,  inclusiv 
regulamentele școlare, vor fi sancționați în funcție de gravitatea acestora conform ROFUIP  și a 
Statutului elevului (OMEN 4742 din 10.08.2016). 

CAP. 3. Consiliul elevilor 

ART.118. Fiecare clasă își va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an, la începutul primului 
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semestru conform ROFUIP. La nivelul Școlii Gimnaziale „Ion Heliade Rădulescu” consiliul elevilor este 
format din reprezentanții elevilor de la fiecare clasă. 

ART.119. ART.112. Structura, modul de desfășurare a activităților și atribuțiile consiliului elevilor este 
prevăzut în ROFUIP și în Statutul elevului (OMEN 4742 din 10.08.2016). 

CAP. 4. Activitatea educativă extrașcolară 

ART.120. Activitatea educativă extrașcolară din Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu”  este 
concepută ca mediu de dezvoltare personală, ca modalitate de formare și întărire a culturii 
organizaționale a unității de învățământ și ca mijloc de îmbunătățire a motivației, frecvenței și 
performanței școlare, precum și de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor și se 
desfășoară în afara orelor de curs. 

ART.121. Activitatea educativă extrașcolară din Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” este 
reglementată de ROFUIP și poate consta în: proiecte și programe educative, concursuri, festivaluri, 
expoziții, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediții, școli, tabere și caravane tematice, 
dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere deschise etc. 

ART.122. 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 
Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3060 / 03.02.2014. 

ART.123. Evaluarea activității educative extrașcolare la nivelul unității de învățământ este realizată, 
anual, de către coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare. Raportul 
anual privind activitatea educativă extrașcolară derulată la nivelul unității de învățământ este 
prezentat și dezbătut în consiliul profesoral și aprobat în consiliul de administrație. 

ART.124. Raportul  anual  privind  activitatea  educativă  extrașcolară  derulată  la  nivelul  unității  de 
învățământ este inclus în raportul anual privind calitatea educației. Evaluarea activității educative 
extrașcolare derulate la nivelul unității de învățământ este parte a evaluării instituționale a unității de 
învățământ. 

 

CAP. 5. Evaluarea beneficiarilor primari ai educației 

SECȚIUNEA 1. Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare 
ART.125. Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcție de vârsta și de particularitățile 

psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educației și de specificul fiecărei discipline. Acestea pot 
fi: chestionări orale; lucrări scrise; experimente și activități practice; referate și proiecte; interviuri; 
portofolii; probe practice; alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice și aprobate de 
director sau elaborate de către Ministerul Educației Naționale / Inspectoratele școlare. 

 Catalogul școlar se completează de educator / învățător / profesorul pentru învățământul primar – 
preșcolar / profesorul diriginte al clasei cu gel / cerneală neagră, cu majuscule, cu diacritice:  

• numărul matricol al elevului / numărul registrului matricol / pagina din registru,  
• numele elevului / inițialele tatălui2 și toate prenumele elevului, așa cum reiese din 

certificatul de naștere.  
 

ART.126. Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma: „Calificativul/ 
data” sau „Nota/data”, cu excepția celor de la nivelul preșcolar, care sunt trecute în caietul de 
observații și ale celor de la clasa pregătitoare, care se trec în raportul anual de evaluare. Nota lucrării 

 
2 În cazul în care în certificatul de naștere nu este specificat tatăl, se completează cu inițialele prenumelor mamei. 



18  

scrise semestriale (teză) și mediile semestriale și anuale sau de corigență se consemnează în catalog 
cu cerneală roșie. La sfârșitul anului școlar situația școlară „promovat” se scrie cu cerneală albastră 
iar media de promovare și orice altă situație (corigent, repetent) se evidențiază cu cerneală roșie. 

ART.127. Modul de acordare și reglementările privind notele / calificativele / aprecierile, 
promovabilitatea, scutirea de efort fizic, parcurgerea orelor de religie, echivalarea studiilor ori 
încheierea situației școlare sunt prevăzute în ROFUIP. 

ART.128. Situația școlară a elevilor corigenți, amânați sau repetenți se comunică în scris părinților, 
tutorilor sau reprezentanților legali de către învățător/institutor/profesorul pentru învățământul 
primar/ profesorul diriginte, în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor fiecărui semestru/an școlar 
printr-o adresă conform ANEXA 16. În adresă este specificat și programul de desfășurare a examenelor 
de corigență / perioada de încheiere a situației școlare. 

ART.129. Examenele ce pot fi organizate de Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” sunt cele 
prevăzute de legislația în vigoare. Organizarea unei examinări în vederea înscrierii elevilor în clasa a 
V-a este permisă  doar pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei materii, în vederea verificării 
nivelului de cunoaștere a materiei respective și numai la decizia conducerii unității de învățământ, 
conform procedurii specifice. 

ART.130. Rezultatul la examenele de corigență și la examenele de încheiere a situației pentru elevii 
amânați, precum și situația școlară anuală a elevilor se afișează, la loc vizibil, a doua zi după încheierea 
sesiunii de examen și se consemnează în procesul-verbal al primei ședințe a consiliului profesoral. 

VIII. Partenerii educaționali 

CAP. 1. Drepturile părinților, tutorilor sau susținătorilor legali 

ART.131. Drepturile părinților, tutorilor sau susținătorilor legali sunt prevăzute în ROFUIP. 
ART.132. Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are drept de acces în incinta 

unității de învățământ conform procedurii specifice întocmite în acest sens. 
 

CAP. 2. Îndatoririle părinților, tutorilor sau susținătorilor legali 

ART.133. Părintele, tutorele sau susținătorul legal are îndatoririle și obligațiile și responsabilitățile 
generale față de Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” stabilite prin ROFUIP. 

ART.134. Pentru asigurarea hranei copiilor care frecventează Grădinița cu program prelungit nr.1, 
părinții acestora au obligația să plătească lunar o contravaloare a alimentelor, hotărâtă de Consiliul 
de administrație al școlii, stabilită în funcție de normele specifice de hrană pentru vârsta copiilor și de 
indicele prețurilor de consum, cel târziu pana la data de 10 ale lunii în curs. Din bugetul colectat lunar 
se asigura numai hrana copiilor, restul cheltuielilor fiind suportate de la bugetul statului/buget local. 

ART.135. În caz de neplata contravalorii în termen de două săptămâni de la data stabilită, copilul nu mai 
este primit în grupa de program prelungit. 

CAP. 3. Contractul educațional 

ART.136. Modelul contractului educațional prezentat în ANEXA 17 se încheie cu părinții, tutorii sau 
susținătorii legali, în momentul înscrierii preșcolarilor / elevilor, în registrul unic matricol, un contract 
educațional în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților. 

ART.137. Valabilitatea, modificarea și sfera de acțiune a contractului educațional este prevăzut în 
ROFUIP. 
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CAP. 4. Școala și comunitatea. Parteneriate/protocoale între unitățile de învățământ și 
alți parteneri educaționali 

ART.138. Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” poate realiza parteneriate cu  autoritățile 
administrației publice locale, cu asociația de părinți, cu asociații, fundații, instituții de educație și 
cultură, organisme economice și organizații guvernamentale și nonguvernamentale sau alte tipuri de 
organizații, în interesul beneficiarilor direcți ai educației. 

ART.139. Activitățile derulate în parteneriat, trebuie să respecte prevederile ROFUIP. 

IX. Dispoziții finale și tranzitorii 

ART.140. Anexele fac parte integrantă din prezentul regulament. 
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X. ANEXE 

ANEXA 1.  Circumscripția Școlii Gimnaziale „Ion Heliade Rădulescu” 
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ANEXA 2.  Organigrama Școlii Gimnaziale „Ion Heliade Rădulescu” 
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ANEXA 3.  Fișa de evaluare a cadrelor didactice de predare 
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ANEXA 4.  Fișa de evaluare a cadrelor didactice auxiliare - Bibliotecar. 
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ANEXA 5.  Fișa de evaluare a cadrelor didactice auxiliare - Administrator de patrimoniu.  
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ANEXA 6.  Fișa de evaluare a cadrelor didactice auxiliare - Secretar. 
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ANEXA 7.  Fișa de evaluare a cadrelor didactice auxiliare - Contabil. 
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ANEXA 8.  Fișa de evaluare a personalului nedidactic. 
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ANEXA 9.  Comisiile cu caracter permanent /temporare, responsabili. 

• Comisii cu caracter permanent 
a) Comisii metodice; 
b) Comisia pentru curriculum; 
c) Comisia de evaluare și asigurare a calității;  
d) Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică;  
e) Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență;  
f) Comisia pentru controlul managerial intern;  
g) Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 

discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității;  
• Comisii cu caracter temporar. 

a) Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe școală; 
b) Comisia pentru acordarea burselor și a altor elemente de sprijin financiar; 
c) Comisie manuale; 
d) Comisia de gestionare SIIIR; 
e) Comisia de organizare a Olimpiadelor școlare /concursurilor școlare 

• Comisii cu caracter ocazional.  
a) Comisia de mobilitate; 
b) Comisia de alcătuire / revizie ROI, RI; 

• Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare; 
• Consilierul de etică; 
• Purtătorul de cuvânt; 
• Coordonatori structuri școală; 
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ANEXA 10. Angajament de confidențialitate. 
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ANEXA 11. PREMIUL I, II, III 

 

ANEXA 12. MENȚIUNE 
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ANEXA 13. PREMIUL SPECIAL 

 

ANEXA 14. DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ 

 



44  

 

ANEXA 15. ȘEF DE PROMOȚIE  
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ANEXA 16. Adresă corigenți/repetenți/situație școlară neîncheiată 
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ANEXA 17. Modelul contractului educațional 
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