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CAPITOLUL I 

Dispoziţii   Generale 

   

Art. 1. Școala Gimnazială „Adrian Păunescu” Pitesti, este organizat şi funcţionează pe baza 

prevederilor din : 

(a) Legea învăţământului (Legea 1/2011) ; 

(b) Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

(c) Ordine ale Ministrului; 

(d) Decizii ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş; 

(e) Regulamentul de Organizare Internă; 

(f) Codul de etică al personalului şi elevilor scolii; 

(g) Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare. 

Art. 2. Prezentul Regulament propriu de organizare şi funcţionare al Școlii Gimnaziale „Adrian 

Păunescu”, se aplică în interiorul şcolii şi pe teritoriul acesteia. 

Art. 3. (1) Regulile stabilite prin Regulamentul de faţă se aplică personalului  didactic,  didactic 

auxiliar și nedidactic,  indiferent de durata contractului de muncă şi elevilor școlii. 

     (2) De asemenea,  prevederile prezentului Regulament, se aplică persoanelor cu statut de 

detaşat sau suplinitor, precum şi elevilor şi studenţilor aflaţi în perioada de practică,  cu care școala se 

găseşte în relaţii  de colaborare. 

  (3) Persoanele care lucrează ca suplinitori temporari în Scoala Gimnazială „Adrian 

Păunescu” Pitesti, sunt obligate să respecte prevederile prezentului Regulament, pe toată perioada 

suplinirii. În caz contrar, administraţia are dreptul să dispună măsurile disciplinare ce se impun 

corespunzator  prevederilor legale în vigoare, în funcţie de gravitatea  abaterilor săvârşite.  

  Art 4. Prezentul Regulament se va aduce în întregime la cunoştinţa personalului şi elevilor, 

 după aprobarea acestuia de către conducere, prin afişare la locuri vizibile sau amenajate în acest scop. 

Art. 5. Regulamentul se supune avizării Consiliului Profesoral, Comitetul Reprezentativ al 

Parintilor şi Consiliul Elevilor, care emit avize consultative, în conformitate cu prevederile legale. 

Pentru aprobarea regulamentului, precum şi a modificărilor ulterioare, prin vot deschis, este nevoie de 

majoritate simplă.  
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Art. 6. Regulamentul va fi revizuit anual, la începutul fiecărui an şcolar. Propunerile pentru 

revizuirea regulamentului vor fi supuse spre aprobare Consiliului de Administraţie, în scris, cu număr 

de înregistrare la secretariatul unităţii.  

Art. 7. Profesorii diriginţi vor prezenta în şedinţe comune ale părinţilor şi elevilor 

Regulamentul, care şi-l vor asuma prin semnătură.  

Art. 8. (1) Ziua Școlii Gimnaziale „Adrian Păunescu”, va fi marcată la o dată ce va fi stabilită 

la începutul fiecărui an şcolar de către Consiliul de administraţie pe baza propunerilor primite din 

partea Consiliului profesoral şi a Consiliului elevilor.    

 (2) Antetul școlii este cel care apare în antetul acestui regulament. 

 (3) Însemnul distinctiv pentru elevii şcolii este uniforma personalizată. 
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CAPITOLUL  II 

MANAGEMENTUL UNITĂŢII 

 

A. Structura managementului 

 

Art. 9. (1) Managementul Școlii Gimnaziale „Adrian Păunescu”, este reprezentat de către 

Consiliul de Administraţie, director şi director adjunct. 

       (2) Conducerea unităţii acţionează în comun alături de Consiliul Profesoral, Comitetul 

Reprezentativ al Părinţilor, Consiliul Elevilor, reprezentanţii şi autorităţile administraţiei publice locale. 

      (3) Consultanţa şi asistenţa juridică a unităţii se asigură de către Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Argeş printr-un consilier juridic, iar reprezentarea în instanţele judecătoreşti se face pe bază 

de delegaţie emisă de director. 

 

B. Consiliul de Administraţie 

 

Art. 10. (1) Consiliul de Administraţie este organ de conducere şi este constituit, conform legii, 

din 9 membri.  

   (2) Consiliul de Administraţie are următoarea componenţă: 

(a) Director- prof. Elena Gobej 

(b) Director adjunct- prof. Ramona Stoica 

(c) Reprezentanţii cadrelor didactice alese de Consiliul Profesoral 

- Prof. înv. primar Laura Maria Drăgan 

- Educatoare Cîrstea Maria 

(d) Reprezentantul Primariei: - Daniela Duminică  

(e) Reprezentanți  Consiliului Local- Ion Matei  

-                                               - Ionuț Zidaru 

(f) 2 reprezentanţi ai părinţilor: - Emil Perpelea  

                                        - Mihaela Dumitrescu  

(g) Reprezentantul Sindicatului – Prof. Păun Marius CONSTANTIN 

         - prof. înv. primar Diana DUMITRACHE 

  (3) Directorul este membru de drept al Consiliului de Administraţie. 
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   (4) La şedinţele Consiliului de Administraţie participă, şi reprezentantul sindicatului, cu 

statut de observator.  

   5) După constituirea Consiliului de Administraţie, membrii acestuia aleg un secretar din 

rândul cadrelor didactice, la propunerea directorului, prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii. 

Preşedintele Consiliului de Administraţie este directorul unităţii, care conduce şedinţele Consiliului de 

Administraţie şi semnează hotărârile adoptate în această perioadă.  

     (6) Consiliul de Administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la 

solicitarea directorului sau a două treimi dintre membri.  

Art. 11. Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii: 

a) asigură respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, ale actelor normative emise de Ministerul 

Educaţiei Naționale şi ale deciziilor inspectorului şcolar general; 

b) administrează, prin delegare din partea consiliului local, terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară 

activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar şi prin preluare de la vechiul consiliu de administraţie, 

celelalte componente ale bazei materiale-mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale care sunt de drept 

proprietatea unităţii de învăţământ; 

c) aprobă planul de dezvoltare a şcolii elaborat de un grup de lucru desemnat de director, după 

dezbaterea şi avizarea sa în consiliul profesoral; 

d) aprobă regulamentul intern al unităţii de învăţământ, după ce a fost dezbătut în Consiliul profesoral 

şi în comisia paritară; 

e) elaborează, prin consultare cu sindicatele, fişele şi criteriile de evaluare specifice unităţii de 

învăţământ, pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, în vederea acordării 

calificativelor anuale, primelor lunare şi salariilor de merit; 

f) acordă calificative anuale pentru întreg personalul salariat, pe baza propunerilor rezultate din raportul 

general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară, a analizei Membri Consiliului de 

Administratie şefilor catedrelor/comisiilor metodice, a celorlalte compartimente funcţionale;  

g) stabileşte perioadele concediului de odihnă, pe baza cererilor individuale scrise ale tuturor 

salariaţilor unităţii de învăţământ, a propunerilor directorului şi în urma consultării sindicatelor (până la 

15 octombrie); 

h) stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor de lucru din unitatea de învăţământ;  
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i) controlează periodic parcurgerea materiei şi evaluarea ritmică a elevilor, solicitând rapoarte sintetice 

din partea şefilor de comisii metodice;  

j) aprobă acordarea burselor şcolare, conform legislaţiei în vigoare;  

k) avizează şi propune consiliului local, spre aprobare, proiectul planului anual de venituri şi cheltuieli, 

întocmit de director şi contabilul şef, pe baza solicitărilor şefilor comisiilor metodice şi ale 

compartimentelor funcţionale;  

l) hotărăşte strategia de realizare şi gestionare a resurselor financiare extrabugetare, conform legislaţiei 

în vigoare;  

m) acordă avizul consultativ pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct;  

o) avizează proiectele de plan anual de şcolarizare, de state de funcţii şi de buget ale unităţii de 

învăţământ;  

p) stabileşte structura şi numărul posturilor pentru personalul didactic auxiliar, pe baza criteriilor de 

normare elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale, pentru fiecare categorie de personal;  

q) aprobă strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul unităţii şcolare;  

r) validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară şi 

promovează măsuri ameliorative, conform normelor legale în vigoare. 

Art. 12.  Deciziile Consiliului de Administraţie se iau, de regulă, cu majoritatea din totalul 

membrilor, prin vot deschis. Hotărârile Consiliului de Administraţie care vizează personalul din 

unitate, cum ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor, a funcţiilor de conducere, acordarea gradaţiei 

de merit, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sancţiuni şi altele asemenea, 

se iau prin vot secret. Membrii Consiliului de Administraţie care se află în conflict de interese nu 

participă la vot.  

Art. 13.  Fac excepţie de la adoptarea cu majoritatea voturilor celor prezenţi, hotărârile privind 

angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară şi disponibilizarea 

personalului didactic. Acestea se iau cu votul a 2/3 din totalul membrilor Consiliului de Administraţie. 

Directorul unităţii de învăţământ emite deciziile conform hotărârilor Consiliului de Administraţie. 

Angajatorul este Școala Gimnazială „Adrian Păunescu”  Piteşti, Argeş.  
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C. Directorul  

 

Art. 14. Funcţia de director se ocupă prin concurs public, în conformitate cu prevederile 

legislaţiei şi metodologiilor în vigoare.  

Art. 15. Directorul Școlii Gimnaziale „Adrian Păunescu”,  încheie contract de management, 

conform legii, cu primarul Municipiului Piteşti. 

Art. 16. Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deţine, conform legii, funcţiile 

de preşedinte sau vicepreşedinte al unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional. 

Art. 17. Eliberarea din funcţie a directorului se poate face prin hotărârea a 2/3 din membri 

Consiliului de Administraţie. Destituirea este urmată, în mod obligatoriu de realizarea unui audit de 

către Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş. Până la organizarea unui nou concurs, conducerea interimară 

este preluată, în urma deciziei Consiliului de Administraţie, de către directorul adjunct sau de către un 

cadru didactic, membru în Consiliul de Administraţie, care devine şi ordonator de credite. 

Art. 18. Directorul Școlii Gimnaziale „Adrian Păunescu”,  are următoarele atribuţii:  

(1) În realizarea funcţiei de conducere directorul are următoarele atribuţii : 

(a) organizează activitatea educaţională; 

(b) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ preuniversitar şi realizează  conducerea executivă 

a acestuia; 

(c) organizează şi răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de  învăţământ 

preuniversitar; 

(d) asigură managementul strategic al unităţii în colaborare cu autorităţile locale; 

(e) asigură managementul operaţional al unităţii; 

(f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii cu cele la nivel naţional şi local; 

(g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării unităţii;  

(h) propune inspectorului şcolar general proiectul planului de şcolarizare, cu avizul consultativ al 

Consiliului Profesoral şi după aprobarea în Consiliul de Administraţie;  

(i) coordonează colectarea şi transmiterea către Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş a datele statistice 

pentru sistemul naţional de indicatori privind educaţia; 

(j)  pentru statistici privind etnia elevilor, conlucrează cu personalul didactic din rândul acestor etnii, cu 

liderii formaţiunilor etnice locale; 
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(k) numeşte profesorii şi profesorii diriginţi la clase şi coordonatorul de proiecte și programe educative 

cu aprobarea Consiliului de Administraţie;  

(l) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu cu aprobarea Consiliului de Administraţie; 

(m) întocmeşte fişele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii şi contractului colectiv 

de muncă;  

(n) stabileşte componenţa catedrelor şi comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar, cu 

avizul Consiliului de Administraţie; 

(o) coordonează comisia de întocmire a orarului şi propune spre aprobare Consiliului de Administraţie, 

orarul unităţii;  

(p) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a 

tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ preuniversitar, aprobate de către 

Consiliul de Administraţie; 

(q) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, încheiere a situației 

școlare. Preşedinte al acestor comisii este directorul sau directorul adjunct;  

(r) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuţiile acestora sunt precizate în 

fişele de atribuţii; 

(s) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale;  

(t) aprobă regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi 

cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar;  

(u) numeşte şi controlează personalul care răspunde de ştampila unităţii de învăţământ preuniversitar; 

 (v) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

(w) răspunde de introducerea datelor în SIIIR; 

(x) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea actelor de 

studii;  

(y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea 

şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;  

(2) Directorul, în calitate de angajator are urmatoarele atribuţii: 

(a) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

(b)încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat, cu aprobarea Consiliului de 

Administraţie; 
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(c) răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de 

muncă ale personalului din unitatea de învăţământ preuniversitar;  

(d) propune Consiliului de Administraţie vacantarea posturilor didactice, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului didactic; 

(e) elaborează proiectul schemei de încadrare şi o supune spre aprobare consiliului de administraţie; 

coordonează elaborarea ofertei educaţionale a şcolii şi o propune spre aprobare Consiliului de 

Administraţie; 

(f) consemnează zilnic, în condica de prezenţă, absenţele şi întârzierile de la orele de curs ale 

personalului didactic, precum şi ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic, de la programul de 

lucru;  

(g) comunică în scris Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş situaţia angajării pe posturi didactice a 

candidaţilor validaţi după concurs, a candidaţilor participanţi la concurs şi nerepartizaţi, precum şi 

situaţia posturilor didactice şi a orelor rămase neocupate după concursul organizat la nivelul unităţii; 

 

(3) Directorul unităţii de învăţământ, în calitate de evaluator, are urmatoarele atribuţii : 

(a) controlează, cu sprijinul şefilor de comisii metodice calitatea procesului instructiv-educativ prin 

verificarea documentelor, asistenţe la ore şi participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi 

extraşcolare;  

(b) aprobă asistenţa la orele de curs sau la activităţi educative şcolare/extraşcolare, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare, a membrilor Consiliului de Administraţie, a şefilor de 

catedră/responsabililor de comisii metodice;  

(c) asigură, prin responsabilii catedrelor şi ai comisiilor metodice, aplicarea planului de învăţământ, a 

programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

(d)  monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic, didactic auxiliar şi 

nedidactic;  

(4) Directorul unităţii de învăţământ,  în calitate de ordonator terţiar de credite, are următoarele 

răspunderi :  

(a) este ordonatorul de credite al unităţii; 

(b) propune spre aprobare în Consiliul de Administraţie proiectul de buget şi raportul de execuţie 

bugetară;  
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(c) directorul şi Consiliul de Administraţie răspund de încadrarea în bugetul aprobat, în condiţiile legii. 

(d) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

(e) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale a unităţii; 

(5) Directorul unităţii de învăţământ mai  îndeplineşte şi următoarele atribuţii : 

(a) îşi asumă, alături de Consiliul de Administraţie răspunderea publică pentru performanţele unităţii; 

(b) propune spre aprobarea Consiliului de Administraţie regulamentele, codurile şi procedurile, după ce 

acestea au fost dezbătute în Consiliul Profesoral şi după caz în Comitetul Reprezentativ al Părinţilor 

şi/sau al elevilor; 

(c) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ preuniversitar, de către persoane din afara unităţii şi accesul 

mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor cu drept de control asupra 

unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

(d) Directorul este preşedintele Comisiei de Control Managerial Intern;  

(e) Prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitate, întocmit de Comisia de Evaluare şi 

Asigurare a Calităţii. Raportul este avizat de Consiliul de Administraţie, este prezentat în faţa 

Comitetului Reprezentativ al Părinţilor şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice 

locale şi a Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş; 

(f)  îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către Consiliul de Administraţie, conform legii;  

Art. 19. În exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii, cu 

caracter normativ sau individual şi note de serviciu. 

Art. 20. Directorul este preşedintele consiliului profesoral şi reprezintă unitatea de învăţământ 

preuniversitar în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în limitele competenţelor prevăzute de 

lege.  

Art. 21. În cazul în care acest organism încalcă prevederile legale, directorul interzice aplicarea 

lor şi va informa, în termen de trei zile, Inspectorul Şcolar General Argeş. 

Art. 22. Directorul este degrevat, parţial, de ore din norma didactică de predare, pe baza 

normelor aprobate prin ordin al ministrului de resort. 

Art. 23. Directorul beneficiază de indemnizaţie de conducere, conform reglementărilor legale în 

vigoare. 
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D. Directorul adjunct 

 

Art. 24. Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în subordinea directorului, pe baza fişei 

postului. 

Art. 25. Pe perioada exercitării mandatului, directorul adjunct nu poate deţine, conform legii, 

funcţiile de preşedinte sau vicepreşedinte al unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional. 

Art. 26. Directorul adjunct îndeplineşte atribuţiile delegate de director pe perioade determinate, 

pe cele stabilite prin fişa postului şi preia toate prerogativele directorului în lipsa acestuia. 

Art. 27. Directorul adjunct este preşedintele Comisiei de Consiliere şi Orientare a Elevilor;  

Art. 28. Funcţia de director adjunct se ocupă, conform legii, prin concurs public; 

Art. 29. Directorul adjunct este degrevat, parţial, de ore din norma didactică de predare, pe baza 

normelor aprobate prin ordin al ministrului de resort. 

Art. 30. Directorul adjunct beneficiază de indemnizaţie de conducere, conform reglementărilor 

legale în vigoare. 

Art. 31. Perioada concediului anual de odihnă se aprobă de către directorul unităţii.  

 

E. Comisia de evaluare si asigurare a calitatii 

 

Art. 33. (1) Ministerul Educaţiei Naționale adoptă standarde, standarde de referinţă, indicatori de 

performanţă, precum şi metodologia de asigurare a calităţii.  

(2) În baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, unitatea şcolară 

elaborează si adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcţionare a comisiei pentru evaluarea 

şi asigurarea calităţii.  

Art. 34. (1) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este formată din 3-9 membri. Conducerea ei 

operativă este asigurată de directorul adjunct sau de un coordonator desemnat de acesta.  

(2) Componenţa comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii cuprinde, în număr relativ egal:  

a) reprezentanţi ai corpului profesoral;  

b) reprezentanţi ai părinţilor şi, în cazul şcolii de arte şi meserii, al învăţământului liceal şi 

postliceal, reprezentanţi ai elevilor;  

c) reprezentanţi ai consiliului local.  
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(3) Membrii comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii nu pot îndeplini funcţia de director 

sau director adjunct în instituţia respectivă, cu excepţia persoanei care asigură conducerea ei operativă. 

Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu 

respectarea legislaţiei în vigoare.  

(4) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are următoarele atribuţii:  

a) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a 

calităţii, aprobate de conducerea unităţii şcolare, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de 

legislaţia în vigoare;  

b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea şcolară 

respectivă, pe baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea şi calitatea 

învăţământului din unitatea şcolară. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor, prin afişare 

sau publicare şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern;  

c) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;  

d) cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii şi 

organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din străinătate, potrivit legii.  

(5) Orice control sau evaluare externă a calităţii, din partea Agenţiei Române de Asigurare a 

Calităţii în Învăţământul Preuniversitar sau a Ministerul Educaţiei Naţionale se va baza pe analiza 

raportului de evaluare internă a activităţii din unitatea şcolară. 

 

Art. 35.  Competenţe şi responsabilităţi ale Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii:  

(1)    Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii este organism consultativ al Consiliului 

Profesoral şi al Consiliului de Administraţie în domeniul calităţii. 

(2)    Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii este prezidată şi condusă operativ de 

Responsabilul CEAC. 

(3)   Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii îsi desemnează un secretar executiv,    

Hotărârile în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii se iau pe baza votului deschis cu 

majoritate simplă, în prezenţa a cel puţin 2/3 din membri. Directorul poate convoca Comisia 

pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii ori de cate ori sunt de rezolvat probleme specifice. 

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii îşi desfăşoară activitatea pe perioada unui 

mandat al conducerii. 
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(4)     Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii se întruneşte lunar şi ori de câte ori este 

necesar. 

Calitatea de membru al acestei comisii încetează sau este pierdută în urma uneia dintre 

următoarele condiţii: 

- pensionare / transferare / restrângere a activităţii; 

- cerere personală motivată de renunţare a participării la această comisie; 

- încălcarea normelor etice şi morale ale unui cadru didactic, încălcarea codului 

comportamental, codului civil sau penal; 

- sancţionarea în urma abaterilor / încălcării normelor; 

- cercetarea de către organe constituite legal, abilitate (poliţie etc.) / condamnarea persoanei pe 

baza unei hotărâri judecătoreşti; 

-neîndeplinirea atribuţiilor în cadrul CEAC. 

 Art. 36. Atribuţiile responsabilului CEAC  

• conduce şedintele Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii; 

• informeaza periodic Consiliul de Administraţie şi Consiliul Profesoral asupra activităţii 

• Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, precum si Comisia pentru Evaluarea 

şi Asigurarea Calităţii asupra deciziilor Consiliul de Administraţie, referitoare la calitate; 

• promoveaza în Consiliul de Administraţie şi Consiliul Profesoral Hotarârile Comisiei 

pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii; 

• asigura armonizarea Politicii Calităţii cu Politica generală a şcolii; 

• raspunde în fata Directorului de activitatea Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea 

Calităţii; 

• coordonează întreaga activitate privind implementarea Sistemului de Management al 

Calităţii în Scoală; 

• propune spre aprobare structura organizaţională corespunzatoare sistemului de asigurare 

a calitatii; 

• coordoneaza şi controlează activitatea responsabililor cu asigurarea calităţii pe 

compartimente funcţionale/departamente/comisii.; 

• coordonează programul de elaborare şi a indicatorilor de calitate la nivelul fiecarei 

entitati din liceu 
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• coordoneaza procesul de evaluare internă efectuat de către elevi ca parteneri principali 

ai procesului educational; 

• atribuţiile  responsabiluluiu CEAC  sunt prevazute in Fisa postului 

 

Capitolul III : Organisme funcţionale şi responsabilităţi 

 

A. Consiliul Profesoral 

 

Art. 37. Consiliul Profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice din unitate. 

Art. 38. Consiliul Profesoral este prezidat de către director. 

Art. 39. Consiliul Profesoral se întruneşte la începutul şi la sfârşitul fiecărui semestru sau ori de 

câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii 

personalului didactic. Participarea la şedinţele Consiliului Profesoral este obligatorie pentru cadrele 

didactice; absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară. 

Art. 40. Şedinţele Consiliului Profesoral se constituie legal în prezenţa a două treimi din 

numărul total al membrilor. 

Art. 41. Hotărârile Consiliului Profesoral se iau prin vot deschis, cu cel puţin jumătate plus unu 

din numărul total al membrilor şi sunt obligatorii pentru întregul personal. 

Art. 42. Directorul numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, care are atribuţia de 

a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului Profesoral. 

Art. 43. La şedinţele Consiliului Profesoral, directorul invită, în funcţie de tematica dezbătută, 

reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai Consiliului Reprezentativ al Elevilor, ai autorităţilor locale şi ai 

partenerilor sociali. 

Art. 44. La sfârşitul fiecărei şedinţe a Consiliului Profesoral toţi membrii şi invitaţii, în funcţie 

de situaţie, au obligaţia să semneze procesul-verbal încheiat cu această ocazie şi tabelul anexă. 

Nesemnarea proceselor-verbale ale consiliului profesoral se consideră abatere disciplinară. 

Art. 45. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al Consiliului Profesoral, care 

se înregistrea6ă pentru a deveni document oficial, se îndosariază şi se numerotează. Pe ultima foaie, 

directorul semnează pentru autentificarea numărului paginilor registrului şi se aplică ştampila. 

Art. 47. Registrul de procese-verbale al Consiliului Profesoral este însoţit, în mod obligatoriu, 

de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, 
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solicitări, memorii, sesizări etc.). Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează într-un 

fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şef al şcolii şi la director. 

Art. 48. Consiliul profesoral are următoarele atribuţii: 

(a) gestionează şi asigură calitatea actului didactic; 

(b) propune Consiliului de Administraţie măsuri de optimizare a procesului didactic; 

(c) analizează şi dezbate raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei, prezentat de către 

coordonatorul C.E.A.C., şi raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de 

învăţământ preuniversitar;  

(d) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Consiliului de Administraţie; 

(e) dezbate, avizează şi propune Consiliului de Administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare a 

şcolii;  

(f) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate precum 

şi eventuale completări sau modificări ale acestora;  

(g) aprobă componenţa nominală a comisiilor/catedrelor metodice din colegiu; 

(h) validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare profesor de 

învăţământ primar/diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şi 

corigenţe; 

(i) stabileşte codul de etică profesională şi monitorizează aplicarea acestuia; 

(j) propune Consiliului de Administraţie iniţierea procedurii legale în cazul cadrelor didactice cu 

performanţe slabe sau pentru încălcări ale eticii profesionale; 

(k) decide asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri;  

(l) decide asupra acordării recompenselor pentru elevi şi pentru personalul salariat al unităţii de 

învăţământ preuniversitar, conform reglementărilor în vigoare;  

(m) validează notele la purtare mai mici de 7;  

(n) propune Consiliului de Administraţie curriculumul la decizia şcolii; 

(o) validează oferta de discipline opţionale pentru anul şcolar în curs;  

(p) avizează proiectul planului de şcolarizare;  

(q) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic, în baza cărora se stabileşte calificativul 

anual;  
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(r) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului de predare, care solicită acordarea 

gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a 

activităţii desfăşurate de acesta;  

(s) propune Consiliului de Administraţie programele de formare şi dezvoltare profesională continuă a 

cadrelor didactice;  

(t) acordă recomandările pentru concursul de obţinere a gradaţiilor de merit ; 

(u) dezbate şi avizează Regulamentul de Ordine Intern, Codul de Conduită, Regulamentul propriu de 

organizare şi funcţionare; 

(v) dezbate, la solicitarea ministerului de resort, a Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş sau din proprie 

iniţiativă, proiecte de legi sau de acte normative, care reglementează activitatea instructiv-educativă şi 

transmite propuneri de modificare sau de completare;  

(w) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiv-educative; propune 

Consiliului de Administraţie măsuri de optimizare a procesului didactic;  

(x) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii; 

(y) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Consiliul de Administraţie. 

 

B. Consiliul Elevilor 

 

           Art.49. * Consiliul elevilor pe şcoală se constituie din reprezentanţii claselor în primele 2 

săptămâni de şcoală. Fiecare clasă desemnează 2 reprezentanţi (şeful clasei, locţiitor). 

            *   Consiliul se întruneşte semestrial sau la solicitarea biroului sau conducerii şcolii. 

  * Consiliul elevilor este condus de un birou, format din 11 – 15 membri (preşedinte, locţiitor, 

responsabili pe ani de studii, responsabili pe probleme). Preşedintele este membru al Consiliului de 

administraţie al școlii. 

  * Consiliul elevilor analizează problemele elevilor şi propune măsuri privind îmbunătăţirea: 

- activităţii didactice 

- activităţilor extracurriculare 

- disciplinei şi frecvenţei 

- relaţiilor elev – profesor, elev – elev 

- relaţiilor cu alte unităţi de învăţământ 
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- integrarea socio – profesională 

- activităţi din timpul liber  

 Problemele şi măsurile propuse vor fi aduse la cunoştinţa Consiliului de Administraţie al 

liceului care va lua măsuri de soluţionare a acestora. Aceste soluţii vor fi transmise de Consiliul 

elevilor, celor interesaţi. 

 Dacă preşedintele Consiliului elevilor nu va aduce la cunoştinţă Consiliului de administraţie 

problemele şi măsurile înaintate de şefii claselor, acesta va fi schimbat după un semestru şcolar. 

           * Consiliul elevilor îşi desfăşoară activitatea pe baza unui plan semestrial propus de birou şi a 

unui grafic de întruniri (problematica şi data). Aceste documente vor fi transmise în copie Consiliului 

de administraţie al liceului. Din partea Consiliului de administraţie activitatea va fi coordonată de 

consilierul pentru probleme educative şi activităţi extracurriculare. La întrunirile Consiliului şi biroului 

se întocmesc procese verbale, un exemplar se depune la consilierul educativ. 

 Art.50 Şcoala garantează libertatea de reuniune a elevilor conform Convenţiei cu privire la 

drepturile copilului, Regulamentul unităţilor şcolare şi prezentul ROF. 

 Grupul de iniţiativă va formula o cerere (cu minimum 2 săptămâni înainte) din care să reiasă: 

- componenţa grupului (nume, prenume, clasa) 

- conducătorul activităţii 

- data desfăşurării 

- locul desfăşurării acţiunii 

- garanţiile privind asigurarea securităţii persoanelor şi bunurilor 

- angajamentul de a respecta prevederile regulamentelor şcolare. 

 Cererea va fi avizată de preşedintele Consiliului elevilor care va desemna un membru al său să 

răspundă de acţiunea respectivă. Cererea va fi apoi înregistrată la secretariat, acesta având obligaţia de 

a o prezenta conducerii liceului pentru aprobare în termen de 3 zile de la înregistrare. 

 Art. 51. Elevii au dreptul de a se transfera de la o clasă la alta, la alte şcoli, la alte forme de 

învăţământ conform art. 135-149 din Regulamentul unităţilor şcolare. 

 

 

 

 

mailto:scoalanr15_pitesti@yahoo.com


MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII  
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ADRIAN PĂUNESCU” – PITEŞTI 

 

Str. Paltinului nr. 2, Piteşti – 110276  Telefon/Fax (+40 248) 287676 
e-mail scoalanr15_pitesti@yahoo.com 

19 

C. Comitetul Reprezentativ al parintilor 

 

 Art.52. Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ desemnează 

reprezentanţii săi în consiliul de administraţie şi numeşte părinţii care pot participa, în calitate de 

invitaţi, la şedintele consiliului profesoral.  

 Art.53. Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii: 

    a) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale necesare 

unei activităţi eficiente; 

    b) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională sau de 

integrare socială a absolvenţilor; 

    c) susţine conducerea unităţii şcolare în organizarea şi desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii pe teme 

educaţionale; 

    d) conlucrează cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau 

organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor din 

unitatea de învăţământ respectivă care au nevoie de ocrotire; 

    e) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale; 

atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programe de 

modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din unitatea de învăţământ. 

 

D. Coordonator de Proiecte si Progame Scolare si Extrascolare 

 

 Art. 54 Coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare, este cadru 

didactic titular, numit, de regulă, din corpul profesorilor mentori, de către directorul unităţii de 

învăţământ preuniversitar, pe baza hotărârii consiliului de administraţie, la propunerea consiliului 

profesoral. 

 Art. 55 Consilierul educativ îsi desfăsoară activitatea pe baza prevederilor legale ale 

programelor si ale ghidului metodologic „Consiliere si orientare”, ale Strategiei Ministerului Educatiei 

Naționale privind educatia formală Si nonformală și a Strategiei Ministerului Educatiei Naționale, 

privind reducerea fenomenului de violentă în mediul scolar. 

 Art. 56 Consilierul educativ coordonează activitatea educativă din şcoală, iniţiază, organizează 

şi desfăşoară activităţile extraşcolare şi extracurriculare la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar 
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în colaborare cu comisiei dirigintilor si cei ai comisiei de învătământ primar și preșcolar, cu comitetul 

de părinti pe scoală si cu reprezentanti ai consiliului scolar al elevilor pe scoală. 

 Art. 57  Coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare are 

următoarele atribuţii: 

a) coordonează activitatea educativă din scoală; 

b) elaborează programul/calendarul activitătilor educative scolare si extratcolare proprii, în 

conformitate cu proiectul de dezvoltare institutională, cu planul de dezvoltare locală, cu directiile 

stabilite de către inspectoratele scolare judetene si Ministerul Educatiei Naționale, în urma consultării 

părintilor si a elevilor.  

c) face propuneri pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ preuniversitar; 

d) analizează, semestrial, starea disciplinară a şcolii, absenteismul; realizează programele de 

prevenire şi intervenţie privind aspectele legate de delincvenţa juvenilă, violentă etc.; 

e) prezintă directorului rapoarte privind activitatea educativă si rezultatele acesteia; 

f) coordonează elaborarea şi implementarea de programe/proiecte de parteneriat educaţional; 

g) diseminează informatiile privind activitătile educative derulate în unitatea de învătământ 

preuniversitar; 

h) facilitează implicarea părintilor si a partenerilor educationali în activitătile educative; 

i) elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii pe teme 

educative; 

j) propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative desfăşurată la nivelul unităţii 

de învăţământ preuniversitar; 

k) îndrumă activitatea comisiei ariei curriculare Consiliere şi orientare; monitorizează activitatea 

educativă desfăşurată de profesorii diriginţi; 

l) îndrumă, controlează şi evaluează activitatea educativă din internatele şcolare; 

m) elaborează programe/proiecte de educaţie civică, promovarea sănătăţii, programe culturale, 

ecologice, sportive şi turistice; stabileşte legături formale cu instituţii naţionale şi locale de cultură, 

biserici, inspectoratele pentru sănătate publică, organele de poliţie, pompieri, agenţii pentru protecţia 

mediului, direcţiile judeţene pentru tineret şi sport, ONG-uri, cluburi ale copiilor şi cluburi sportive 

şcolare; 
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n) propune consiliului de administratie parteneriate educative extrascolare cu palatele si cluburile 

copiilor, tabere scolare, baze turistice, sportive si alte institutii/unităti acreditate pentru activităti 

extrascolare;  

o) propune spre aprobare directorului liste nominale cu elevii participanti la activităti extrascolare 

organizate de cadrele didactice din unitatea de învătământ preuniversitar, excursii, tabere, expozitii, 

simpozioane, seminarii, schimburi de experientă, competitii etc., organizate în tară si străinătate, în 

timpul anului scolar si le înaintează spre avizare inspectoratului Scolar judetean. Listele vor fi însotite 

si de acordul scris al părintilor/reprezentantilor legali; 

p) organizează schimburile şcolare naţionale şi internaţionale cu elevii, desfăşurate în cadrul 

programelor de parteneriat educaţional. 

 Art. 58  (1) Conducerile unităţilor de învăţământ preuniversitar vor lua măsuri ca, în orarul 

institutiilor pe care le conduc, să fie prevăzută o zi metodică, aceeaşi pentru toate unităţile de 

învăţământ preuniversitar dintr-un judeţ, în care coordonatorii pentru proiecte şi programe educative 

şcolare şi extraşcolare vor desfăşura diferite activităţi de formare, activităţi metodice, activităţi 

educative şcolare şi extraşcolare. 

(2) Activitatea desfăşurată de consilierul educativ se regăseste în raportul anual de activitate, 

prezentat în consiliul de administratie si care este parte a planului de dezvoltare a Scolii.  

 

Capitolul IV. Comisii de lucru 

 

1. Consiliul de curriculum 

2. Comisia pentru evidenta si gestionarea manualelor scolare 

3. Comisia pentru intocmirea orarului, pentru serviciul pe şcoala al profesorilor 

4. Comisia pentru prevenirea si combatere a  violentei ;i a discriminarii in mediul 

scolar 

5. Comisia de imagine si relatie cu presa – promovarea ofertei educationale 

6. Comisia pentru perfectionare si legislatie 

7. Comisia pentru securitate si sanatate la locul de munca 

8. Comisia pentru situatii de urgenta 

9. Comisia de infrumusetare a scolii si modernizare a bazei materiale 
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10. Comisia de inventariere anuala a patrimoniului și propuneri de casare 

11. Comisia de casare 

12. Comisia pentru redactarea si editare a revistelor scolare, functionalitatea gazetelor 

de perete 

13. Comisia pentru monitorizarea frecventei si a disciplinei scolare 

14. Comisia pentru verificarea cataloagelor si ritmicitatea notarii 

15. Comisia de disciplina pentru investigarea abaterilor personalului 

16. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calitatii 

17. Comisia de acordare a burselor și a altor forme de sprijin 

18. Comisia de selectionare anuala a documentelor create ce urmeaza a fi arhivate 

19. Comisia pentru examen de corigenta si incheiere a situatiei scolare 

20. Comisia pentru olimpiade şi concursuri școlare 

21. Comisia pentru parteneriate, protocoale și programe educaționale. 

22. Comisia de elaborare și revizuire a regulamentelor școlare 
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1. Consiliul de curriculum 

 Art. 59 Evidenţa activităţilor si produsul muncii se constituie într-un dosar. 

Dosarul este întocmit de presedintele consiliului si trebuie să conţină: 

a) copie după decizia de constituire a Consiliului, pe care se face menţiunea „Conform cu 

originalul” si se certifică prin semnătura directorului si aplicarea stampilei; 

b) Planul – cadru si ordinul ministrului prin care acesta este aprobat; 

c) Oferta curriculară elaborată de Consiliul pentru curriculum, aprobată de Consiliul profesoral; 

d) Procese verbale ale sedinţelor Consiliului; 

e) Alte documente elaborate de Consiliu si aprobate conform legislaţiei în uz.. 

 

2. Comisia pentru evidenta si gestionarea manualelor şcolare 

 Art. 60 Comisia de evidenţă şi gestionare a manualelor şcolare, constituită la nivelul unităţii de 

învăţământ, are următoarele atribuţii: 

a) întocmeşte şi păstrează evidenţa manualelor şcolare existente în unitatea de învăţământ; 

b) monitorizează corectitudinea întocmirii evidenţei manualelor şcolare la nivel de clasă; 

c) întocmeşte/actualizează anual propria bază de date, în conformitate cu formularul-tip de 

comandă a manualelor şcolare, primite de la Comisia judeţeană de evidenţă şi gestionare a manualelor 

şcolare; 

d) completează formularul-tip de comandă a manualelor şcolare; 

e) monitorizează gestionarea manualelor şcolare în unitatea de învăţământ; 

f) întocmeşte raportul anual către Comisia judeţeană de evidenţă şi gestionare a manualelor şcolare, 

cu privire la situaţia manualelor şcolare existente în unitatea de învăţământ; 

g) întocmeşte baza de date privind deficitul de manuale şcolare în vederea redistribuirii, de către 

ISJ/ ISMB, a manualelor şcolare între unităţile de învăţământ; 

h) propune Comisiei de evidenţă şi gestionare a manualelor şcolare casarea manualelor şcolare care 

nu mai pot fi utilizate, din cauza gradului de uzură fizică şi/ sau morală, precum şi a celor a căror 

valabilitate a expirat. 

 

 

3. Comisia pentru întocmirea orarului, pentru serviciul pe şcoala al profesorilor  
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 Art. 61 Atribuţiile comisiei sunt următoarele: 

1. alcătuieşte orarul şcolii şi-l propune Consiliului de Administrație spre aprobare; 

2. alcătuieşte repartizarea pe săli a claselor şi repartizarea orelor în laboratoare; 

3. modifică orarul şcolii când este cazul (mişcarea cadrelor didactice, comunicări M.E.N., I.S.J. 

Argeș), afişează orarul claselor şi al cadrelor didactice şi asigură transmiterea la clase. 

4. organizează serviciul pe scoala pentru profesori Planificarea se face în 3 exemplare, unul la 

comisie, unul la secretariat şi altul care se afişează în cancelarie. 

 Art.62  Profesorul de serviciu 

a) Fiecare cadru didactic are obligaţia de a îndeplini sarcina de profesor de serviciu pe şcoală, 

conform graficului stabilit la începutul semestrului şi afişat în cancelarie, hol intrare profesori. 

b) Învoirea cadrului didactic de la serviciu pe şcoală se accepta doar dacă acesta are motive foarte 

bine întemeiate. Acesta are datoria să anunţe responsabilul ce întocmeşte graficul profesorilor de 

serviciu, cu minimum 4 zile înainte de data la care trebuia să efectueze serviciul pentru a fi înlocuit cu 

un alt cadru didactic sau poate să-şi găsească singur un înlocuitor urmând ca ulterior să anunţe şi pe 

responsabilul acestei comisii. 

c) Profesorul de serviciu este prezent în unitatea şcolară cu 10 de minute înainte de începerea 

orelor, după cum urmează: 

1. pentru tura de dimineaţă va fi prezent în şcoală între 7,50 şi 12,00. 

2. pentru tura de după amiază va fi prezent în şcoală între orele 12,50 şi 18,00. 

d) Profesorul de serviciu va purta cardul / legitimaţia care indică activitatea specifică. 

e) Graficul cadrelor didactice de serviciu va fi realizat în 3 exemplare, unul la comisie, unul la 

secretariat şi unul care se afişează în cancelarie. 

f) Preia caietul de procese verbal tip de la secretariat. Acest caiet de procese verbale va fi 

completat şi predat la finalul programului directorului de serviciu sau în lipsa acestuia secretariatului. 

g) Verifică existenţa cataloagelor la începutul şi la sfârşitul turei sale. Dacă un cadru didactic 

constată lipsa unui catalog se va adresa profesorului de serviciu pe şcoală care va încerca să 

remedieze situaţia, în caz contrar se va consemna în procesul verbal. 

h) Trebuie să asigure desfăşurarea procesului de învăţământ în bune condiţii îndrumând şi 

controlând activitatea din şcoală. 

i) Pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu va colabora cu colegii şi directorul de serviciu. 
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j) La intrarea elevilor în şcoală profesorul de serviciu împreună cu unul dintre elevii de serviciu pe 

şcoală verifică ţinuta elevilor dacă este decentă (nu se admit pantaloni scurţi, machiaj strident, ţinută 

provocatoare ş.a.) şi dacă au asupra lor unul din însemnele distinctive ale şcolii(insigna sau cartela). 

Elevii care nu îndeplinesc cerinţele de mai sus vor fi consemnaţi de către elevul de serviciu pe şcoală 

şi vor fi sancţionaţi conform prevederilor Regulamentului de ordine internă al şcolii. 

k) Asigură îndeplinirea programului în bune condiţii: sunatul la timp pentru intrarea şi ieşirea 

elevilor la şi de la ore, prezenţa profesorilor în fiecare clasă (în caz contrar va anunţa imediat 

directorul de serviciu pentru a se lua măsurile corespunzătoare). 

l) Profesorul de serviciu va anunţat directorul de serviciu imediat ce s-a înregistrat un eveniment 

grav în interiorul şcolii. Evenimentul consemnat ulterior în procesul verbal va fi adus la cunoştinţa 

diriginţilor elevilor implicaţi sau persoanelor în măsură să remedieze situaţia respectivă. 

m) În timpul pauzelor şi al orelor în care nu are activitate didactică profesorul de serviciu urmăreşte 

activitatea din şcoală, in mod deosebit supraveghează starea de disciplină a elevilor în timpul 

pauzelor. Acesta consemnează / intervine în cazul în care sunt abateri disciplinare, evenimente 

deosebite. 

n) Profesorul de serviciu la solicitare oferă informaţiile necesare persoanelor străine (părinţi, rude 

ş.a.) intrate în şcoală. 

o) Profesorul de serviciu cu acordul directorului de serviciu, permite claselor la care la ultima oră 

nu este prezent profesorul din diverse motive să părăsească unitatea şcolară. 

p) Profesorul de serviciu poate solicita agenţilor de pază şi personalului nedidactic să-l sprijine în 

rezolvarea unor probleme apărute în intervalul cât îşi desfăşoară serviciul. Are dreptul să dea 

dispoziţii personalului de întreţinere pentru a remedia problemele apărute. 

q) Profesorul de serviciu consemnează evenimentele deosebite care se petrec în perioada 

desfăşurării serviciului sau având în vedere procesele verbale primite de la elevii de serviciu pe clasă. 

r) Profesorul de serviciu coordonează întreaga activitate din şcoală în absenţa directorului. 

 

4. Comisia pentru prevenirea si reducerea violentei și a discriminării în mediul școlar;  

Art. 63 Comisia are urmatoarele atributii :   

a) Elaborează, aplică şi evaluează modul de îndeplinire a obiectivelor incluse în Planul operaţional al 

unităţii privind reducerea fenomenului violenţei 

b) Intervine în cazul conflictelor dintre elevi 
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c) Aduce la cunoştinţa dirigintelui şi Comitetul de părinţi abaterile disciplinare ale elevilor pentru 

sancţionare conform prezentului regulament 

d) Propune Consiliului Profesoral sancţiunile. 

e) Gestionează sistemul de comunicare între şcoală, autorităţi şi familie pentru identificarea, 

monitorizarea şi prevenirea actelor de violenţă/infracţiunilor, prin implicarea tuturor factorilor 

educaţionali; 

f) Sesizează conducerea şcolii şi comisia judeţeană pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 

mediul şcolar în legătură cu fenomenele şi actele de violenţă constatate; 

g) Analizează cauzele fenomenelor şi actelor de violenţă constatate; 

h) Realizează planul operaţional privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar, adaptat 

condiţiilor şcolii şi în concordanţă cu strategia naţională pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 

mediul şcolar,cu planul comisiei judeţene şi cu planul managerial al directorului; 

i) Urmăreşte modalităţile de aplicare a prevederilor legale, privind creşterea siguranţei la nivelul 

şcolii; 

j) Evaluează şi monitorizează activităţile de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar 

propriu; 

k) Elaborează un plan de acţiune pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea 

interculturalităţii, în scopul asigurării respectării principiilor şcolii incluzive, în unitatea de învăţământ; 

l) Colaborează cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, mediatorii şcolari, Consiliul elevilor, 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Consiliul Naţional pentru Combaterea 

Discriminării, organizaţii nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului şi alţi factori interesaţi în 

scopul prevenirii şi combaterii cazurilor de discriminare şi a promovării interculturalităţii 

m) Elaborează şi implementează coduri de conduită, care să reglementeze comportamentele 

nondiscriminatorii la nivelul unităţii de învăţământ. Politica unităţii de învăţământ, în acest sens, şi 

procedurile respective trebuie să fie clare, coerente, consecvent aplicate şi să presupună atât sancţiuni, 

cât şi o abordare constructivă; 

n) Identică şi analizează eventuale cazuri de discriminare şi înaintează de propuneri de soluţionare a 

acestora, consiliului de administraţie, directorului unităţii de învăţământ sau consiliului profesoral, 

după caz; 
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5. Comisia de imagine si relatie cu presa – promovarea ofertei educationale  

Art. 64 Comisia are urmatoarele atributii :   

a) Elaborează pachetele opţionale pentru CDS; 

b) Definitivează lista disciplinelor CDS pe clase şi opţiuni ; 

c) Elaborează şi aplică strategia de promovare a ofertei de şcolarizare a unităţii; 

d) Sprijina conducerea școlii în activitatea de îmbunatatire a imaginii școlii la nivelul comunitatii  

si în relatiile cu diferite institutii; 

e) Îsi asuma strategia școlii privind activitatea de dezvoltare a imaginii. 

 

6. Comisia pentru perfectionare si legislatie 

Art. 65  Comisia pentru perfectionarea si legislatie a cadrelor didactice are urmatoarele atributii: 

a. Consultarea strategiei institutiei privind dezvoltarea în perspectiva a resurselor umane; 

b. Identificarea nevoilor de formare si perfectionare a cadrelor didactice la nivelul anului școlar 

în curs; 

c. Asumarea obiectivelor fundamentale ale institutiei în privinta dezvoltarii resurselorumane, cu 

proiectie pe anul școlar în curs; 

d. Colaborarea cu conducerea școlii în proiectarea, coordonarea si derularea unorprograme de 

formare adresate cadrelor didactice din scoala; 

e. Monitorizarea tuturor cadrelor didactice cu nevoi de formare pe anumite 

componenteinstructiv-educative; 

f. Monitorizarea tuturor cadrelor didactice implicate în anumite programe si cursuri 

deperfectionare si formare continua; 

g. Propuneri de îmbunatatire a sistemului de formare profesionala din scoala; 

h. Identificarea unor noi programe si proiecte destinate perfectionarii si formarii continua 

acadrelor didactice din scoala; 

i. Participarea la cursuri de formare pe proiecte si programe comunitare;  

j. Stimularea cadrelor didactice mai putin implicate în vederea participarii la programe siproiecte 

comunitare; 

k. Elaborarea unor scurte informari si rapoarte periodice privind perfectionarea si 

formareacontinua a cadrelor didactice din scoala; 
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l. Monitorizarea progresului în plan instructiv-educativ si Scolar în urma participariicadrelor 

didactice la programele si cursurile de formare. 

 

7. Comisia pentru securitate si sanatate la locul de munca 

Art. 66 Este constituită şi funcţionează în conformitate cu Legea 90/1996 privind normele generale de 

protecţie a muncii. 

 (1) Componenţa comisiei se stabileşte la fiecare început de an şcolar şi este coordonată de un 

responsabil desemnat de Consiliul de Administraţie. 

(2) Atribuţiile Comisiei de protecţie a muncii constau în: 

a) elaborarea normelor de protecţie a muncii pe diferite compartimente şi activităţi ţinând cont de  

b) riscurile şi accidentele ce pot interveni; 

c) organizarea instructajelor de protecţie a muncii pe activităţi ; 

d) efectuarea instructajelor de protecţie a muncii pentru activităţi extracurriculare (de către 

conducătorii activităţilor); 

e) elaborarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot apărea în şcoală şi 

în afara şcolii; 

f) ia măsuri de echipare a cabinetelor, sălii de gimnastică, cu truse medicale şi măsuri de instruire 

a cadrelor didactice şi a elevilor privind acordarea primului ajutor în caz de accidente; 

g) difuzează în toate clasele sfaturi generale privind igiena personală şi colectivă; 

h) asigură informarea elevilor privind măsurile de combatere a tabagismului, alcoolismului, 

consumului de droguri; 

i) asigură informarea elevilor privind măsurile de prevenire şi înlăturare a unor maladii; 

j) comisia are legături cu Crucea Roşie, cât şi cu organizaţii internaţionale care au ca scop 

menţinerea sănătăţii elevilor; 

k) asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţilor şcolii în colaborarea cu 

administraţia; 

l) colaborează cu medicul şcolar. 

 

8. Comisia pentru situatii de urgenta 

Art. 67 Atributiile membrilor comisiei sunt: 
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1. Stabilirea unui program semestrial de popularizare si avertizare a elevilor in privinta calamitatilor 

provocate de dezastre naturale ( cutremure, inundatii, incendii) sau produse de om (incendii, razboaie, 

poluare radioactiva, chimica, etc. ) 

2. Stabilirea unui program de activitati practice care sa vizeze pregatirea elevilor pentru a reactiona 

rapid si eficient in cazul producerii accidentelor mai sus mentionate. 

3. Stabilirea si mentinerea unor contacte permanente cu factorii responsabili cu protectia civila la 

nivelul judetului Arges ( Inspectorat Scolar, armata, etc. ) 

4. Elaborarea unor materiale informative pentru documetarea profesorilor si elevilor cu privire la 

protectia civila; organizarea unor lectii deschise, dezbateri, etc. 

 

9. Comisia de înfrumusetare a scolii si modernizarea bazei materiale 

Art. 68  Membrii comisiei de infrumusetare a scolii si modernizarea a bazei materiale au urmatoarele 

atributii: 

a) Se ocupa de crearea unui climat optim pentru desfasurarea activitatii scolare 

b) Se ocupa de modernizarea holurilor, scarilor elevilor, intrarea in scoala 

c) Se ocupa de reconditionarea materialului didactic existent 

d) Atragerea de sponsori pentru procurarea materialului didactic necesar pentru desfasurarea orelor de 

curs 

e) Urmareste pastrarea in bune conditii a bazei materiale existente 

 

10. Comisia de inventariere anuala a patrimoniului și propuneri de casare 

Art. 69 Membrii comisiei de inventar au urmatoarele atributii : 

a. Activitatea de inventariere are loc anual sau in situatii speciale ( la cererea organelor de control, 

daca exista indicii de lipsuri sau plusuri, predare-primire de gestiune, calamitati ) 

b. Comisia de inventar se numeste prin decizie scrisa de catre director la inceputul anului scolar 

c. Efectuarea inventarierii se face pe teren prin identificarea fiecarui element (tip, calitate), 

inscrierea in listele de inventar si confruntarea cu evidentele contabile 

d. Directorul are obligatia sa verifice incadrarea in termenele stabilite, procesele verbale de 

inventariere si semneaza procesele verbale de verificare a inventarierii pe centru 
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e. Contabilul sef are sarcina de a stabili termenele de incepere si finalizare a inventarierii, de a 

verifica si confrunta rezultatele inventarierii, de a inregistra in evidentele contabile plusurile sau 

minusurile, de a trage la raspundere pe cei vinovati 

 

11. Comisia de casare 

Art. 70 Atributiile comisiei de casare a bunurilor aflate în patrimoniul școlii sunt stabilite de catre 

consiliul de administratie al școlii, în conformitate cu legislatia în vigoare și specificul unitatii de 

învatamant. Atributiile comisiei de casare a bunurilor aflate în patrimoniul școlii sunt: 

a) colaboreaza cu comisia de inventariere a patrimoniului școlii, cu directorul adjunct si 

administratorul financiar al școlii; 

b) verifica starea bunurilor propuse pentru casare de catre comisia de inventariere; 

c) verifica încadrarea bunurilor în termenul de folosinta conform Legii patrimoniului; 

d) hotaraste casarea acelor bunuri care au depasit termenul de folosinta si scoaterea din uz a acelor 

bunuri care au suferit o deteriorare prematura; 

e) întocmeste referate care vizeaza casarea anumitor bunuri; 

f) întocmeste rapoarte periodice privind activitatea comisiei. 

 

12. Comisia pentru redactarea si editarea revistelor scolare, functionalitatea gazetelor de 

perete 

Art. 71 Membrii comisiei pentru redactarea si editarea revistelor scolare au urmatoarele atributii: 

a) Colectarea materialelor (texte, fotografii, materiale grafice, etc) 

b) Selectarea materialelor in functie de tema stabilita 

c) Verificarea asezarii in pagina a materialelor 

d) Corectarea eventualelor greseli. 

 

13. Comisia pentru monitorizarea frecventei si a disciplinei scolare 

Art. 72 Membrii comisiei pentru monitorizarea frecventei si a disciplinei scolare au urmatoarele 

atributii: 

a) Urmarirea frecventei elevilor 

b) Stabilirea unui plan de masuri pentru elevii cu un numar mai mare de absente 
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c) Legatura cu politia de proximitate 

d) Legatura cu psihologul scolii pentru reducerea cazurilor de indisciplina in randul elevilor 

e) Legatura cu familiile elevilor care lipsesc de la cursuri si care au probleme de disciplina 

 

14. Comisia pentru verificarea cataloagelor si ritmicitatea notarii 

Art. 73 Comisia pentru verificarea cataloagelor si ritmicitatea notarii are urmatoarele atributii, aprobate 

de catre consiliul de administratie: 

a) Colaborarea cu dirigintii si învatatorii pentru realizarea unei bune monitorizari; 

b)  Realizarea unor scurte informari lunare privind ritmicitatea notarii si calitatea frecventei 

elevilor, prezentate conducerii școlii; 

c) Realizarea unor rapoarte semestriale / anuale privind ritmicitatea notarii si calitatea frecventei 

elevilor la nivelul școlii. 

d) informează periodic conducerea privind ritmicitatea notării, 

e) asigură programarea corectă a lucrărilor de verificare pe clase, pentru a evita aglomerarea 

elevilor, 

f) urmăreşte diversitatea metodelor de evaluare. 

g) cercetează presupusele abateri disciplinare ale personalului ; 

h)  întocmeşte raportul conform Statutului cadrului didactic şi al Codului muncii pe care îl prezintă 

în Consiliul Profesoral (pentru cadrele didactice), respectiv în Consiliul de Administraţie (pentru 

personalul nedidactic); 

i) membrii comisiei răspund de exactitatea şi corectitudinea datelor din raport şi de respectarea 

procedurii de cercetare prevăzute de lege 

j) verifică dacă documentele şcolare, în special catalogul clasei şi registrul matricol, sunt 

completate în conformitate cu standardele solicitate pentru înscrisurile şcolare care au regim de 

păstrare permanent; 

k) gestionează şi supraveghează corectarea eventualele erori apărute în completarea documentelor 

şcolare, asigurându-se că sunt respectate normele pentru aceste operaţii; 

l) verifică dacă rezultatele şcolare ale elevilor sunt consemnate în catalogul clasei corect, complet 

şi cu respectarea termenelor impuse pentru realizarea unei notări ritmice stimulative a elevilor; 

m) gestionează şi supraveghează corectarea erorilor apărute cu privire la consemnarea rezultatelor 

şcolare ale elevilor sau menţiuni referitoare la prezenţa elevilor la cursuri; 
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n) realizează rapoarte cu privire la aspectele sesizate, în vederea prezentării lor în cadrul 

Consiliilor Profesorale şi propune măsuri pentru limitarea şi înlăturarea aspectelor negative întâlnite 

pe parcursul verificărilor periodice efectuate; 

o) identifică şi selectează în vederea popularizării exemplelor de bună practică întâlnite. 

 

15. Comisia de disciplina - pentru investigarea abaterilor personalului 

Art. 74 Cercetează presupusele abateri disciplinare ale personalului, întocmeşte raportul conform 

Statutului cadrului didactic şi al Codului muncii pe care îl prezintă în Consiliul Profesoral (pentru 

cadrele didactice), respectiv în Consiliul de Administraţie (pentru personalul nedidactic). 

Art. 75 Atribuţiile comisiei sunt: 

a) cercetează presupusele abateri disciplinare ale personalului ; 

b)  întocmeşte raportul conform Statutului cadrului didactic şi al Codului muncii pe care îl prezintă 

 în Consiliul Profesoral (pentru cadrele didactice), respectiv în Consiliul de Administraţie (pentru 

personalul nedidactic) ; 

c) raportul de cercetare  va avea în vedere : descrierea faptei şi a împrejurărilor în care aceasta a 

fost  săvârşită, consecinţele abaterilor disciplinare, gradul de vinovăţie al persoanei, precizarea 

prevederilor din regulamentul de ordine interioară, contractul colectiv de muncă sau alte normative care 

au fost încălcate, motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul 

cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 267 (3) din 

Codul muncii , nu a fost efectuată cercetarea; 

d) membrii comisiei răspund de exactitatea şi corectitudinea datelor din raport şi de respectarea  

procedurii de cercetare prevăzute de lege 

 

16. Comisia de asigurare a calitatii 

Art. 76 Comisia de asigurare a calitatii are urmatoarele atributii: 

a. Colaborarea cu dirigintii si învatatorii pentru realizarea unei bune monitorizari; 

b. Realizarea unor scurte informari lunare privind ritmicitatea notarii si calitatea frecventei elevilor, 

prezentate conducerii scolii; 

c. Realizarea unor rapoarte semestriale / anuale privind ritmicitatea notarii si calitatea frecventei 

elevilor la nivelul scolii. 
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d. Neîndeplinirea, sau îndeplinirea superficiala a atributiilor de catre unii membrii comisiei, poate fi 

considerata o abatere prezumata si poate atrage dupa sine înaintarea propunerii Consiliului de 

administratie, catre Consiliul profesoral, pentru aplicarea unor sanctiuni precum: 

a. Atentionare verbala; 

b. Atentionare scrisa; 

c. Punerea în discutie în cadrul Comisiei de disciplina ; 

d. Diminuarea calificativului anual. 

 

17. Comisia de acordare a burselor și a altor forme de sprijin 

Art. 77 Comisia are următoarele atribuţii: 

a) Afişează la avizierul și pe site-ul unitatii de învăţământ: 

• criteriile generale, criteriile specifice şi metodologia de acordare a burselor  

• lista actelor necesare pentru obţinerea burselor  

• termenul de depunere la secretariatul unităţii a documentelor necesare 

b) Preia de la secretariatul unităţii documentele depuse de elevi sau reprezentanţii lor legali 

pentru obţinerea burselor  

c) Analizează actele respective şi, în concordanţă cu criteriile generale şi cele specifice, 

stabileşte nominal elevii care urmează să primească burse, conform procesului-verbal  

d) In termen de 3 zile de la data aprobării în Consiliul de Adminstraţie, comisia afişează la loc 

vizibil, la avizierul și pe site-ul unitatii de învăţământ : 

• lista nominală cu bursele acordate de Consiliul de Adminstraţie 

• termenul de contestaţie la Inspectoratul Şcolar, care este de 15 zile lucrătoare de la data 

afişării 

 

18. Comisia de selectionare anuala a documentelor create ce urmeaza a fi arhivate 

Art. 78 Comisia de selectionare anuala a documentelor ce urmeaza a fi arhivate/eliminate este 

compusa din 5 membri și un responsabil. 

Art. 79   Comisia are urmatoarele atributii: 

1)Selecteaza materialele ce urmeaza a fi arhivate/eliminate; conform Legii nr. 16/1996 a Arhivelor 

Nationale, a instructiunilor privind activitatea de arhiva la creatorii si detinatorii de documente, 

aprobate de conducerea Arhivei Nationale prin ordinul de zi nr. 217/23 mai 1996 (cap. II, lit.C, art. 23) 
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2)Serviciul secretariat detine compartimentul de arhiva, elibereaza documentele la cerere, numai cu 

aprobarea conducerii scolii conf. art. 43,44 lit. G 

3)Reprezentantii celor 3 compartimente vor lua la cunostinta prevederile art. 113, 114 lit.K din aceeasi 

lege. 

 

19. Comisia pentru examen de corigenta si incheiere a situatiei scolare 

Art. 80 Comisia pentru examen de corigenta si incheiere a situatiei scolare are urmatoarele atributii: 

a) Identificarea elevilor corigenți; 

b) Stabilirea comisiei si a datelor de desfasurare a examenului; 

c) Afisarea la avizierul scolii și pe site-ul școlii a listei cu elevii corigenti, discipline si datele de 

desfasurare; 

d) Completarea cataloagelor de examen. 

 

20. Comisia pentru Olimpiade si Concursuri Scolare  

Art. 81 Comisia are urmatoarele atributii :  

a. Asigură circulaţia informaţiei cu privire la concursurile şcolare ale elevilor de la ISJ sau alte instituţii 

abilitate către şcoală, 

b. Caută pe internet sau prin alte surse diverse concursuri de interes general şi face o selecţie a acestora, 

c. Întocmeşte graficul de desfăşurare a concursurilor în acord cu cel transmis de către inspectorii de 

specialitate, 

d. Preiau subiectele de la ISJ sau alte instituţii abilitate, 

e. Asigură participarea elevilor, 

f. Se preocupă de sălile de curs în care se desfăşoară concursurile, de birotica necesară, 

g. Stabileşte profesorii supraveghetori şi pe cei evaluatori, 

h. Transmite rezultatele la ISJ sau la alţi organizatori. 

Art. 82 Sarcini ale comisiei pentru Olimpiade si Concursuri Scolare :  

- organizarea unor concursuri;  

- colaboreaza cu profesorii şi diriginţii pentru realizarea situaţiei;  

- colaborează cu serviciul secretariat;  

- preiau rezultatele existente la secretariat;  
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- predau situaţiile realizate, pentru arhivare  

-centralizează graficul de meditaţii şi consultaţii. 

 

22. Comisia pentru parteneriate, protocoale și programe educaționale 

Art. 83 Comisia are urmatoarele atributii :  

a)elaborarea de materiale informative cu privire la oportunitățile încheierii de diverse parteneriate și  

protocoale 

b)realizarea de parteneriate,protocoale și programe educaționale cu diferite instituții 

c)antrenarea elevilor, cadrelor didactice și părinților în diferite proiecte 

d)diseminarea informațiilor și evaluarea derulării parteneriatelor, protocoalelor și programelor 

educaționale. 

 

23. Comisia de elaborare și revizuire a regulamentelor școlare 

  Art. 84 Comisia are urmatoarele atributii :  

a)elaborarea de materiale informative cu privire la oportunitățile încheierii de diverse parteneriate și  

protocoale 

b)realizarea de parteneriate,protocoale și programe educaționale cu diferite instituții 

c)antrenarea elevilor, cadrelor didactice și părinților în diferite proiecte 

d)diseminarea informațiilor și evaluarea derulării parteneriatelor, protocoalelor și programelor 

educaționale. 

 

 

Capitolul V : Comisii metodice 

 

 (1) În cadrul aceleiaşi unităţi de învăţământ, catedrele/comisiile metodice se constituie din 

minimum patru membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare.  

(2) În învăţământul primar, catedrele/comisiile metodice se constituie pe ani de studiu, pe grupe 

de clase sau pe ciclu de învăţământ.  

Art. 85 Atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele:  

a) elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi strategia acesteia, 

cuprinzând obiective, finalităţi, resurse materiale şi umane, curriculum la decizia şcolii;  
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b) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;  

c) consiliază cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor 

semestriale;  

d) elaborează instrumentele de evaluare şi notare;  

e) analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor;  

g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea 

elevilor;  

f) organizează şi răspunde de desfăşurarea recapitulărilor finale;  

g) organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi concursuri şcolare;  

h) şeful de catedră / comisie metodică stabileşte atribuţiile fiecărui membru al catedrei/comisiei 

metodice;  

i) şeful de catedră / comisie metodică evaluează activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei 

metodice şi propune consiliului de administraţie calificativele anuale ale acestora, în baza unui raport 

bine documentat;  

j) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare – acţiuni specifice unităţii de învăţământ, 

lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.;  

k) şeful de catedră sau un membru desemnat de acesta efectuează asistenţe la lecţiile personalului 

didactic de predare şi de instruire practică din cadrul catedrei, cu precădere la stagiari şi la cadrele 

didactice nou venite în unitatea de învăţământ;  

l) elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii catedrei/comisiei 

metodice, pe care le prezintă în consiliul profesoral;  

m) implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice.  

Art. 86 (1) Şeful catedrei / responsabilul comisiei metodice răspunde în faţa directorului şi a 

inspectorului de specialitate de activitatea profesională a membrilor acesteia.  

(2) Şeful catedrei / responsabilul comisiei metodice are obligaţia de a participa la toate acţiunile 

iniţiate de director şi de a efectua asistenţe la orele de curs, în special la profesorii stagiari, la cei nou 

veniţi, sau la cei în activitatea cărora se constată disfuncţii în procesul de predare-învăţare sau în relaţia 

profesor-elev.  

(3) Şedinţele catedrei/comisiei metodice se ţin lunar, după o tematică aprobată de directorul unităţii de 

învăţământ, sau ori de câte ori directorul ori membrii catedrei / comisiei consideră că este necesar. 
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Art. 87 În cadrul Scolii Gimnaziale „Adrian Păunescu”,  functioneaza urmatoare comisii 

metodice : 

1. Comisia metodica a educatoarelor   

Atributiile comisiei metodice sunt: 

a) Elaboreaza materiale de sinteza pe diferite teme (curriculum, evaluare, metode si startegii didactice, 

etc.) ; 

b) Sprijina personalul didactic in activitatea de perfectionare si sustinere a examenelor de grade 

didactice; 

c)  Sprijina cadrele aflate la inceputul activitatii didactice; 

d)  Sprijinirea personalului didactic in aplicarea reformei sistemului educational si in imbunatatirea 

activitatii didactice. 

 

2. Comisia metodica a învățătorilor claselor pregătitoare și a IV-a   

Atributiile comisiei metodice sunt: 

a).Sprijina elevii care întâmpină dificultăţi în activitatea de învăţare; 

b).Faciliteaza şi favorizeaza schimbului de experienţă didactică la nivelul colectivului metodic al şcolii; 

c). Mentin si dezvolta legatura cu familia; 

d). Promoveaza imaginea scolii si a comisiei metodice; 

e). Asigura un sistem coerent si eficace de perfectionare a membrilor comisiei; 

f). Integreaza  copii in activitatea de invatare zilnica 

g). Urmaresc parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare. 

h).Organizarea de activităţi extraşcolare. 

i). Urmaresc participara la programe de perfecţionare individuale sau colective. 

 

3. Comisia metodica a învățătorilor claselor I, a II-a și a III-a 

     Atributiile comisiei metodice sunt: 

a). Asigura calitatea actului educaţional 

b). Personalizeaza  oferta educaţionala  

c). Urmaresc  dobândire de noi competenţe profesionale şi dezvoltarea de competenţe metodice şi 

sociale 

d). Realizeaza un climat socio-profesional principial şi destins 

mailto:scoalanr15_pitesti@yahoo.com


MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ADRIAN PĂUNESCU” – PITEŞTI 
 

 
Str. Paltinului nr. 2, Piteşti – 110276  Telefon/Fax (+40 248) 287676 

e-mail scoalanr15_pitesti@yahoo.com 

38 

e). Mentin si dezvolta legatura cu familia; 

f). Urmaresc parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare. 

g).Organizarea de activităţi extraşcolare. 

h). Urmaresc participara la programe de perfecţionare individuale sau colective. 

i).Urmaresc   orientarea învăţării spre formarea de capacităţi intelectuale şi acţionale, folosirea 

metodelor interactive, stimularea gândirii creative, logice,  a activităţilor independente. 

j). Integreaza eficient evidenţele şi documentele şcolare în activitatea instructivă-educativă 

 

4. Comisia metodica Limbă și comunicare (lb. română, lb. latină și ed. muzicală ) 

Atributiile comisiei metodice sunt:  

a).Urmaresc   orientarea învăţării spre formarea de capacităţi intelectuale şi acţionale, folosirea 

metodelor interactive, stimularea gândirii creative, logice,  a activităţilor independente. 

b). Mentin si dezvolta legatura cu familia; 

c). Integreaza eficient evidenţele şi documentele şcolare în activitatea instructivă-educativă 

d). Urmaresc parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare. 

e). Organizarea de activităţi extraşcolare. 

f). Urmaresc participara la programe de perfecţionare individuale sau colective. 

 

5. Comisia metodica Limbi moderne (lb. engleză și lb. franceză) 

Atributiile comisiei metodice sunt:  

a).Urmaresc   orientarea învăţării spre formarea de capacităţi intelectuale şi acţionale, folosirea 

metodelor interactive, stimularea gândirii creative, logice,  a activităţilor independente. 

b). Mentin si dezvolta legatura cu familia; 

c). Integreaza eficient evidenţele şi documentele şcolare în activitatea instructivă-educativă 

d). Urmaresc parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare. 

e).Organizarea de activităţi extraşcolare. 

f). Urmaresc participara la programe de perfecţionare individuale sau colective. 

 

6. Comisia metodica Matematică și informatică 

Atributiile comisiei metodice sunt:  
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a).Urmaresc   orientarea învăţării spre formarea de capacităţi intelectuale şi acţionale, folosirea 

metodelor interactive, stimularea gândirii creative, logice,  a activităţilor independente. 

b). Mentin si dezvolta legatura cu familia; 

c). Integreaza eficient evidenţele şi documentele şcolare în activitatea instructivă-educativă 

d). Urmaresc parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare. 

e).Organizarea de activităţi extraşcolare. 

f). Urmaresc participara la programe de perfecţionare individuale sau colective. 

 

7. Comisia metodica Științe și tehnologii (biologie, fizică, chimie și ed. tehnologică) 

Atributiile comisiei metodice sunt:  

a).Urmaresc   orientarea învăţării spre formarea de capacităţi intelectuale şi acţionale, folosirea 

metodelor interactive, stimularea gândirii creative, logice,  a activităţilor independente. 

b). Mentin si dezvolta legatura cu familia; 

c). Integreaza eficient evidenţele şi documentele şcolare în activitatea instructivă-educativă 

d). Urmaresc parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare. 

e).Organizarea de activităţi extraşcolare. 

f). Urmaresc participara la programe de perfecţionare individuale sau colective. 

 

8. Comisia metodică Om și societate (istorie, geografie, c. civică și religie) 

Atributiile comisiei metodice sunt:  

a).Urmaresc   orientarea învăţării spre formarea de capacităţi intelectuale şi acţionale, folosirea 

metodelor interactive, stimularea gândirii creative, logice,  a activităţilor independente. 

b). Mentin si dezvolta legatura cu familia; 

c). Integreaza eficient evidenţele şi documentele şcolare în activitatea instructivă-educativă 

d). Urmaresc parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare. 

e).Organizarea de activităţi extraşcolare. 

f). Urmaresc participara la programe de perfecţionare individuale sau colective. 

 

9. Comisia metodică Educație fizică și arte (ed. fizică și ed. plastică) 

Atributiile comisiei metodice sunt:  
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a).Urmaresc   orientarea învăţării spre formarea de capacităţi intelectuale şi acţionale, folosirea 

metodelor interactive, stimularea gândirii creative, logice,  a activităţilor independente. 

b). Mentin si dezvolta legatura cu familia; 

c). Integreaza eficient evidenţele şi documentele şcolare în activitatea instructivă-educativă 

d). Urmaresc parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare. 

e).Organizarea de activităţi extraşcolare. 

f). Urmaresc participara la programe de perfecţionare individuale sau colective. 

 

10. Comisia diriginţilor 

Art.  88 Comisia diriginţilor este infiinţată de directorul şcolii prin decizie după aprobarea diriginţilor 

în Consiliul Profesoral. Comisia este condusă de un responsabil ales prin vot de Consiliul Profesoral. 

Art.  89 În cadrul întrunirilor toţi membrii comisiei pot face propuneri sau amendamente care vor fi 

supuse aprobării de către Comisia diriginţilor . 

Toate măsurile propuse şi aprobate trebuie prezentate directorului spre aprobare. 

Directorul va prezenta propunerile Comisiei diriginţilor, după caz, în Consiliul Profesoral, în 

Consiliul de administraţie sau Consiliului Părinţilor. Dacă unele dintre propunerile aprobate anterior nu 

sunt compatibile cu Planul Managerial sau cu alte prevederi regulamentare directorul va opri punerea în 

aplicare a acelor propuneri. 

Art. 90  În cadrul Comisiei diriginţilor se organizează subcomisii pentru fiecare an de studiu şi pentru 

fiecare tip de şcoală. 

Art. 91 Analiza activităţilor diriginţilor se face periodic (conform deciziei conducerii şcolii), rezultatele 

analizei fiind consemnate într-un proces verbal. Nominalizările în sens pozitiv sau negativ vor fi 

utilizate de Consiliul de administraţie pentru aprecierea anuală. 

Art.  92  Obligaţiile diriginţilor sunt stipulate de regulamentele în vigoare şi de hotărâri ale Consiliului 

Profesoral sau Consiliului de administraţie. Aceste obligaţii sunt : 

- întocmirea documentelor sintetice la începutul şi sârşitul fiecărui semestru; 

- completarea catalogului clasei şi menţinerea stării lui până la predarea la sfârşitului anului 

şcolar; 

- consemnează în catalog situaţia şcolară a elevilor care au susţinut examene de corigentă; 
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- prelucrarea tuturor documentelor specificate de conducerea şcolii (părinţilor, elevilor) şi 

predarea 

proceselor verbale. O copie va fi păstrată de diriginte la dosarul clasei; 

- participarea la întrunirile Comisiei diriginţilor şi la activităţile programate de conducerea 

şcolii; 

- informarea conducerii şcolii (în scris) cu privire la unele abateri ale elevilor de la prevederile 

regulamentelor în vigoare (vezi Drepturile şi îndatoririle elevilor); 

- informează în scris familiile elevilor despre situaţia la învăţătură şi disciplinară şi despre 

încheierea situaţiei şcolare; 

- organizarea şi participarea la activităţi propuse de Consiliul elevilor şi aprobate de directorul 

şcolii; 

- colaborarea cu profesorii clasei, cu pedagogii şi profesorul psiholog de la Cabinetul de 

Asistenţă Psihopedagogică; 

- organizarea intrunirilor Consiliului Clasei în caz de nevoie. Măsurile stabilite vor fi 

comunicate în scris directorului şcolii. 

Art.  93 Este interzis diriginţilor să implice elevii în strângerea unor fonduri sau să opereze cu acestea. 

Art.  94  În cazul neîndeplinirii sarcinilor pe linie de dirigenţie, această calitate se poate retrage după 

discutarea cazului în Consiliul Profesoral şi aprobarea Consiliului de Administraţie. 

Profesorul diriginte 

Art. 95 Profesorii diriginţi sunt numiţi de către director, dintre cadrele didactice care predau la clasa 

respectivă, în urma consultării membrilor Consiliului de Administraţie, având în vedere principiul 

continuităţii. Continuitatea poate fi întreruptă în situaţia părăsirii unităţii de către cadrul didactic sau în 

cazuri grave de incompatibilitate, semnalată în relaţiile cu beneficiarii. 

Art. 96 Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic investit de către director cu 

această responsabilitate. Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute într-o anexă la fişa 

postului cadrului didactic investit cu această responsabilitate. 

Art. 97 Planificarea activităţilor dirigintelui se realizează, semestrial şi anual, de către acesta, conform 

Proiectului de dezvoltare instituţională şi se avizează de către directorul adjunct sau directorul unităţii 

de învăţământ preuniversitar. 
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Art. 98 Pentru activităţile educative, profesorul diriginte se află în subordinea directorului și a 

directorului adjunct care răspunde de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară din unitatea de 

învăţământ preuniversitar. 

Art. 99 Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă şi eficientă cu părinţii, dirigintele 

realizează activităţi de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi. Activităţile de suport educaţional, 

consiliere şi orientare profesională pentru elevii şi cele pentru părinţi se desfăşoară în afara orelor de 

curs. Dirigintele stabileşte, consultând colectivul de elevi, un interval orar pentru desfăşurarea 

activităţilor de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională, într-un spaţiu prestabilit şi 

destinat acestei activităţi, cu aprobarea conducerii unităţii de învăţământ preuniversitar. Intervalul orar 

este anunţat elevilor, părinţilor şi celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor activităţi 

se realizează cu aprobarea directorului, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezenţă a 

cadrelor didactice şi este trecută în orarul şcolii. 

Art. 100 (1) Profesorul diriginte are următoarele atribuţii:  

(1) organizează şi coordonează: 

(a) activitatea colectivului de elevi; 

(b) activitatea consiliului clasei; 

(c) şedinţele cu părinţii, semestrial şi ori de câte ori este cazul; 

(d) acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei; 

(e) activităţi educative şi de consiliere; 

(f) activităţi extracurriculare, în şcoală şi în afara acesteia; 

(2) monitorizează: 

(a) situaţia la învăţătură a elevilor; 

(b) frecvenţa la ore a elevilor; 

(c) participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare; 

(d) comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare şi extraşcolare; 

(e) participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de voluntariat; 

(f) nivelul de satisfacţie al elevilor şi părinţilor acestora faţă de calitatea actului instructiv-educativ; 

(3) colaborează cu: 
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(a) consilierul educativ şi cu profesorii clasei pentru informare privind activitatea elevilor, pentru 

soluţionarea unor situaţii specifice activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul 

instructiv-educativ, care-i implică pe elevi; 

(b) reprezentantul Consiliului Local; 

(c) cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere şi orientare a elevilor clasei; 

(d) conducerea şcolii, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, pentru iniţierea unor 

proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la 

întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea 

unor probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi; 

(e) comitetul de părinţi al clasei şi cu părinţii/reprezentanţii legali pentru toate aspectele care vizează 

activitatea elevilor şi evenimentele importante la care aceştia participă şi cu alţi parteneri implicaţi în 

activitatea educativă şcolară şi extraşcolară; 

(f) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de studii ale elevilor 

clasei; 

(g) persoana desemnată de conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar pentru gestionarea bazei de 

date, în vederea completării şi actualizării datelor referitoare la elevii clasei; 

 

(4) informează: 

(a) elevii şi părinţii/reprezentanţii legali ai acestora despre prevederile Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi ale Regulamentului intern al şcolii; 

(b) elevii şi părinţii acestora cu privire la reglementările referitoare la examene/testări naţionale şi cu 

privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul şcolar al elevilor; 

(c) părinţii/reprezentanţii legali despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, despre 

frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, în ora destinată 

acestui scop, la sfârşitul fiecărui semestru şi an şcolar, precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie;  

 (d) părinţii/reprezentanţii legali în cazul în care elevul înregistrează cel mult 15 absenţe nemotivate; 

informarea se face în scris; 

(e) familiile elevilor, în scris, în legătură cu situaţiile de corigenţă, sancţionările disciplinare, 

neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;  

(5) Îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ 

preuniversitar, în conformitate cu reglementările în vigoare sau cu fişa postului. 
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Art. 101 Profesorul diriginte consemnează în Caietul dirigintelui prezenţa nominală, lunară, pe bază de 

semnătură a părintelui/reprezentantului legal la şcoală în vederea cunoaşterii evoluţiei 

copilului/elevului. 

Art. 102  Profesorul diriginte are următoarele responsabilităţi: 

(a) răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, 

părinţii/reprezentanţii legali şi consiliul clasei; 

(b) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor; 

(c) motivează absenţele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de Regulamentul de organizare 

şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, de Regulamentul Intern; 

(d) încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o consemnează în 

catalog şi în carnetele de elev; 

(e) realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor obţinute de către aceştia la 

învăţătură şi purtare; 

(f) propune Consiliului de Administraţie acordarea de alocaţii şi burse pentru elevi, în conformitate cu 

prevederile legale; 

(g) completează toate documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordonează şi 

urmăreşte/monitorizează completarea portofoliului educaţional al elevilor; 

(h) întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare al clasei; 

(i) elaborează portofoliul dirigintelui 

 

Capitolul VI: Personalul Didactic, Didactic Auxiliar si Nedidactic 

Art. 103 Legea Învăţământului nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea 

nr. 128/1997 privind Statutul Personalului Didactic, cu modificările şi completările ulterioare 

reglementează funcţiile, competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului didactic 

de predare şi de instruire practică şi ale personalului didactic auxiliar.  

Art. 104 (1) În sistemul naţional de învăţământ funcţionează personal didactic de predare şi de 

instruire practică, personal didactic auxiliar şi nedidactic cu calităţi morale, apt din punct de vedere 

medical, capabil să relaţioneze corespunzător cu elevii, părinţii şi colegii.  
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(2) Personalul din învăţământ are obligaţia de a participa la programe de formare continuă, în 

conformitate cu specificul activităţii şi cu reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie.  

(3) Personalul din învăţământ trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile 

educaţionale pe care le transmite elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.  

(4) Personalul din învăţământ are obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă 

socială/educaţională specializată, Direcţia de protecţie a copilului, în legătură cu aspecte care afectează 

demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevului/copilului.  

(5) Personalul din învăţământ trebuie să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii, 

părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.  

(6) Personalului din învăţământ îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze 

imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia.  

(7) Personalului din învăţământ îi este interzisă aplicarea de pedepse corporale, precum şi 

agresarea verbală sau fizică a elevilor şi/sau a colegilor. 

 

A. Personalul didactic 

 

Art. 105 – Atributiile cadrelor didactice sunt: 

a). Identifica aspectele interdisciplinare în cadrul ariei curriculare specifice ; 

b). Coreleaza conţinutul disciplinei de învăţământ şi a activităţilor de învăţare cu obiectivele urmarite 

prevederilor programei si timpul de învăţare; 

c). Conduce lecţia conform proiectului deja stabilit si monitorizarea activităţii elevilor astfel încât să se 

obţină maximum de eficienţă a lecţiilor; 

d). Selecteaza informaţii pe criterii de esenţialitate, corelând detaliile informaţionale cu particularităţile 

grupului instruit şi gradul   de interes manifestat de elevi; 

e). Utilizeaza strategiile didactice de tip activ, participativ, formativ, care transformă elevul într-un 

actor activ al propriei formări; 

f). Programeaza în timp ,pe semestre ,în funcţie de structura anului şcolar, a activităţilor de învăţare, 

asigurand parcurgerea completă a coţinuturilor propuse; 

g). Faciliteaza învăţarea prin alegerea cu discernământ a materialelor didactice, adaptate cu situaţiile 

concrete din clasă, în vederea asigurarii unei instruiri eficiente(videoproiector, PC, AEL, Power-point, 

platforme educative etc.); 
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h). Creează conditii optime în vederea receptării cunoştinţelor (material, vizual, relevant, în cantitate 

suficientă); 

i). Analizează   situaţia de învăţare si identifică necesarul de material didactic; 

Art. 106 – Atributiile psihopedagogului scolii sunt: 

a). sustinerea unor lectii in cadrul orelor de dirigentie 

b). programe de consiliere psihopedagogica cu elevii cu nevoi speciale 

c). colaborarea cu comisiile de prevenire si combatere a  violentei, comisia de disciplina, comisia de 

combatere a abandonului scolar in vederea remedierii problemelor care se pot ivi. 

d). realizarea unor fise de observatie a elevilor si analiza lor. 

 

 

B. Personalul didactic auxiliar 

 

Art. 107 Personaulul didactic auxiliar care isi desfasoara activitatea contabila este subordonat 

directorului unităţii de învăţământ preuniversitar. Compartimentul reprezintă structura organizatorică 

din cadrul unităţii în care sunt organizate:  

- fundamentarea şi execuţia bugetului,  

- ţinerea evidenţelor contabile,  

- întocmirea/transmiterea situaţiilor financiare asupra fondurilor şi patrimoniului unităţii, precum 

şi celelalte activităţi prevăzute de legislaţia în vigoare cu privire la finanţarea şi contabilitatea 

instituţiilor. 

Art. 108 Administratorul financiar/contabilul are următoarele atribuţii şi responsabilităţi 

principale: 

(a) organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea activităţii financiar-

contabile a unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 

(b) gestionează întregul patrimoniu al unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, 

Regulamentul Intern şi hotărârile Consiliului de Administraţie; 

(c) întocmeşte proiectul de buget şi raportul de execuţie bugetară; 

(d) organizează şi coordonează contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor; 
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(e) răspunde de consemnarea în documente justificative a oricărei operaţii care afectează patrimoniul şi 

de înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor justificative, în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare; 

(f) răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de lege şi ori de 

câte ori consiliul de administraţie consideră necesar; 

(g) organizează şi participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-contabil; 

(h) asigură şi răspunde de îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ preuniversitar 

faţă de bugetul de stat, de bugetul local şi faţă de terţi; 

(i) supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informaţional; 

(j) avizează, în condiţiile legii, proiectele de contracte sau de hotărâri ale Consiliului de Administraţie, 

respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau patrimoniul instituţiei; 

(k) asigură şi gestionează documentele şi instrumentele financiare cu regim special; 

(l) întocmeşte, cu respectarea normelor legale în vigoare, instrumentele privind angajarea, lichidarea, 

ordonanțarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de normele legale în 

materie; 

(m) exercită orice alte atribuţii şi responsabilităţi, prevăzute de legislaţia în vigoare sau stabilite de 

către ordonatorii de credite, respectiv de către Consiliul de Administraţie. 

Art. 109 Laborantul are următoarele atribuţii:  

(a) Administreaza mijloacele de invatamant si materialele didactice pentru ariile curriculare: stiinte și 

informatică; 

(b) monitorizeaza folosirea mijloacelor de invatamant la disciplinele enuntate, tinand o evidenta clara a 

acestora; 

(c) la inceputul fiecarei saptamani fixeaza impreuna cu profesorii necesarul de materiale pentru 

efectuarea experimentelor si a lucrarilor practice din saptamana respectiva; 

(d) participa efectiv la pregatirea lucrarilor practice si, unde este cazul, chiar la desfasurarea lectiilor; 

(e) in caietul sau de lucrari evidentiaza saptamanal lucrarile si materialele folosite; 

(f) finalizeaza impreuna cu profesorii de specialitati necesarul de materiale si mijloace de invatamant 

pentru fiecare an scolar; 

(g) are obligatia de a desfasura 8 ore de activitate zilnica, fiind subordonat direct conducerii scolii.   

(h) gestionează baza materială a unităţii de învăţământ preuniversitar; 

mailto:scoalanr15_pitesti@yahoo.com


MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ADRIAN PĂUNESCU” – PITEŞTI 
 

 
Str. Paltinului nr. 2, Piteşti – 110276  Telefon/Fax (+40 248) 287676 

e-mail scoalanr15_pitesti@yahoo.com 

48 

 (i) pune în aplicare măsurile stabilite de către conducerea unităţii, pe linia securităţii şi sănătăţii în 

muncă, a situaţiilor de urgenţă şi P.S.I.; 

 (j) îndeplineşte şi alte atribuţii, stabilite de către director/Consiliul de Administraţie conform legii.  

Art. 110 Secretariatul are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:  

(a) asigură funcţionalitatea sistemului informaţional al şcolii; 

(b) întocmeşte, actualizează şi gestionează bazele de date de la nivelul unităţii de învățământ 

preuniversitar;  

(c) înscrie şi ţine evidenţa preşcolarilor şi elevilor, pe care o actualizează permanent şi rezolvă, pe baza 

hotărârilor consiliului de administraţie, problemele privind mişcarea elevilor; 

(d) completează sau verifică, după caz, şi asigură păstrarea în condiţii de securitate, utilizarea corectă şi 

arhivarea documentelor create şi intrate în unitatea de învăţământ preuniversitar, privind situaţia 

şcolară a elevilor şi a statelor de funcţii; 

(e) rezolvă problemele tehnice specifice pregătirii şi desfăşurării evaluărilor naţionale, ale examenelor 

de admitere şi de ocupare a posturilor vacante; 

(f) întocmeşte, înaintează spre aprobarea directorului şi transmite situaţiile statistice şi celelalte 

categorii de documente solicitate de către autorităţi şi instituţii competente sau de către conducere; 

(g) întocmeşte și/sau verifică avizarea documentelor/documentaţiilor; 

(h) asigură asistenţa tehnică pentru emiterea/adoptarea actelor de autoritate sau pentru încheierea 

contractelor sau a altor acte juridice care dau naştere, modifică sau sting raporturi juridice dintre şcoală 

şi angajaţi, părinţi sau alte persoane fizice sau juridice; 

(i) păstrează şi aplică ştampila şcolii, prin decizia directorului, pe documentele verificate şi semnate de 

persoanele în drept. Procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se fac în conformitate cu reglementările 

stabilite prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului; 

(j) calculează drepturile salariale sau de altă natură; 

(k) întocmeşte, la solicitarea directorului, statele de plată pentru toţi angajaţii; acestea se aprobă de 

către Consiliul de Administraţie, cu avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş; 

(l) statele de personal se întocmesc de către director, prin compartimentul secretariat, se aprobă de către 

Consiliul de Administraţie, cu avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş şi se validează 

de către ordonatorii principali de credite la începutul fiecărui an financiar şi ori de câte ori sunt 

modificări legislative. 
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(m) secretarul completează fişele matricole şi cataloagele de corigenţă; 

(n) înregistrează şi verifică dosarele pentru acordarea burselor sau a altor drepturi patrimoniale care se 

acordă, potrivit legii, elevilor; 

(o) gestionează actele de studii, asigură păstrarea şi arhivarea documentelor, monitorizează soluţionarea 

corespondenţei; 

(p) gestionează corespondenţa unităţii de învăţământ preuniversitar; 

(q) întocmeşte, actualizează şi gestionează dosarele de personal ale angajaţilor; 

(r) întocmeşte, actualizează şi gestionează procedurile activităţilor desfăşurate la nivelul 

compartimentului, în conformitate cu prevederile legale; 

(s) ţine legătura cu compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş al 

autorităţilor publice locale sau din cadrul altor instituţii şi autorităţi competente în soluţionarea 

problemelor specifice; 

(t) rezolvă orice alte probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, hotărârilor Consiliului de 

Administraţie sau deciziilor directorului, sunt stabilite în sarcina sa. 

Art. 111 Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul unităţii de învăţământ 

preuniversitar şi pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director. 

Secretariatul asigură, de regulă, permanenţa pe întreaga perioadă de desfăşurare a activităţii şcolii. În 

situaţii speciale, permanenţa poate fi asigurată de către către cadre didactice sau cadre didactice 

auxiliare.  

Art. 112 Secretarul pune la dispoziţia cadrelor didactice condica de prezenţă, asigură siguranţa 

acesteia. Secretarul asigură securitatea cataloagelor şi verifică, împreună cu profesorul de serviciu, 

existenţa tuturor cataloagelor la sfârşitul orelor de curs.  

Art. 113 Biblioteca şcolară achiziţionează/colecţionează, prelucrează, organizează colecţiile şi 

conservă publicaţiile, bazele de date şi alte documente specifice, care se constituie într-un fond cu 

caracter enciclopedic. 

Art.  114 Atribuţiile bibliotecarului şcolar sunt: 

a) organizează spaţiul bibliotecii şi asigură funcţionarea acesteia potrivit nomelor legale; 

b) elaborează şi afişează regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii şcolare, orarul acesteia 

şi regulile PSI; 

c) constituie, organizează şi dezvoltă colecţiile bibliotecii conform normelor biblioteconomice; 

d) ţine evidenţa a fondului de publicaţii; 
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e) răspunde eficient la cerinţele de lectură şi de informare ale utilizatorilor; 

f) oferă consiliere cu privire la utilizarea lucrărilor de referinţă şi a tehnologiei; 

g) îndrumă lectura elevilor, în colaborare cu toate cadrele didactice, potrivit cerinţelor din programe, 

precum şi a particularităţilor psiho-pedagogice şi de vârstă ale elevilor; 

h) gestionează fondul documentar şi asigură securizarea acestuia prin sisteme de supraveghere şi 

siguranţă existente în unitatea de învăţământ; 

i) iniţiază şi derulează parteneriate interne şi externe cu instituţii de învăţământ, culturale, organizaţii 

diverse din ţară sau străinătate, cu membri ai comunităţii locale, cu părinţii elevilor; 

j) contribuie la promovarea unei bune imagini a instituţiei de învăţământ. 

 

C. Personalul nedidactic 

 

Art.  115 Personalul de întreţinere este direct subordonat directorului adjunct şi îşi desfăşoară 

activitatea în strânsă colaborare cu conducerea şcolii şi profesorul de serviciu. 

Activitatea personalului de îngrijire se va desfăşura în 2 ture, corelat cu programul de 

funcţionare a unităţii şcolare. 

Art.  116 Personalul de îngijire are următoarele sarcini: 

- Asigură întreţinerea şi verificarea periodică a spaţiilor stabilite ca sector de întreţinere, astfel 

încât aceste spaţii să se încadreze în normele de igienă şi PSI; în funcţie de necesităţile şcolii, 

personalul de îngrijire va fi implicat şi în alte activităţi. 

- Se interzice utilizarea resourilor electrice pentru incalzit sau prepararea hranei peronalului. 

- Este interzisa depozitarea diferitelor materiale in incaperile din subsoluri in apropierea 

conductelor de gaze si coloanelor electrice. 

- Asigură evacuarea permanenta a deseurilor provenite din impachetari si despachetari, pentru 

pastrarea ordinii si curateniei si sa nu blocheze usile si caile de acces si evacuare; 

- Este strict interzisă aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigări sau chibrituri aprinse. 

- Golirea scrumierelor şi a vaselor în coşurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale 

combustibile este strict interzisă. 

Art.  117  Activitatea de protecţie şi pază se desfăşoară pe toată durata programului şcolar. 
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• Paza diurnă (asigurată prin intermediul serviciului PAZĂ), între orele: 7,00 – 19,00, are 

următoarele atribuţii: 

- verifică documentele de identitate ale persoanelor care solicită accesul în instituţie; 

- notează în registru identitatea persoanelor care solicită intrarea în şcoală; 

- verifică însemnele pentru elevii care solicită intrarea în şcoală ( carnet de elev, vizat anual, 

ecuson) 

- nu părăseşte postul în timpul pauzelor 

- nu se prezintă la serviciu dacă a consumat băuturi alcoolice 

- respectă toate celelalte prevederi din fişa postului. 

         ●   Paza de noapte, între orele: 19,00 – 7,00, are următoarele atribuţii: 

- cunoaşte planul de pază şi asigură securitatea instituţiei, prin verificări repetate şi patrulare în 

interiorul şi exteriorul ei 

- nu permite accesul persoanelor străine în instituţie, pe timpul serviciului 

- nu se prezintă la serviciu dacă a consumat băuturi alcoolice 

- respectă toate celelalte prevederi din fişa postului. 

Primirea şi predarea postului se face pe bază de proces verbal, în care sunt înregistrate 

evenimentele care au loc în timpul serviciului. În situaţii deosebite ( agresare fizică, pătrundere în 

spaţiul şcolar a unor persoane străine, prin efracţie, manifestarea unor atitudini şi comportament 

violent de către unele persoane străine, etc), personalul de pază are obligaţia de a sesiza imediat 

conducerea şcolii şi, în funcţie de situaţie, de a solicita ajutor prin telefonul pentru situaţii de 

urgenţă – 112. 

 

CAPITOLUL VII 

METODOLOGIE-CADRU  
privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum 

şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 
 
 
 

SECȚIUNEA 1  
Dispoziţii generale 

 

ART. 118  
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(1) Prezenta metodologie-cadru reglementează modalitatea de desfăşurare a activităţilor didactice prin 

intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi prelucrarea datelor cu caracter personal ale 

participanţilor la acest tip de activităţi.  
(2) În sensul prezentei metodologii, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:  
a) prin părinte se înţelege părintele, tutorele legal instituit sau susţinătorul legal al elevului minor;  
b) prin participant la activităţile desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului se înţelege: 

cadrul didactic, preşcolarul, elevul, persoana prevăzută la lit. a) sau un membru al familiei în 

grija/supravegherea căruia este încredinţat elevul minor;  
c) prin unităţi de învăţământ se înţeleg: unităţile de învăţământ de nivel preşcolar, primar și gimnazial, 

liceal, profesional, palatele copiilor, cluburile elevilor, cluburile sportive şcolare. 
 
 

ART. 119 
 
Lista definiţiilor termenilor/expresiilor/noţiunilor utilizate în cuprinsul prezentei metodologii:  
a) activitatea didactică prin intermediul tehnologiei şi al internetului este o formă de organizare a 

procesului didactic ce implică înlocuirea orelor de predare-învăţare-evaluare, care presupun prezenţa 

fizică a preşcolarilor/elevilor în sala de curs, cu activităţi de studiu individual şi activităţi didactice în 

sistem online. Activitatea este organizată de către cadrele didactice, acestea asigurând continuitatea 

procesului didactic prin intermediul tehnologiei şi al internetului;  
b) mediul educaţional virtual - ansamblu de mijloace educaţionale digitale şi de comunicare care 

asigură desfăşurarea procesului educaţional prin activităţi specifice organizate prin intermediul 

tehnologiei şi al internetului, precum:  
- platforme digitale educaţionale sau destinate creării şi partajării resurselor educaţionale deschise 

(RED);  
- aplicaţii destinate comunicării prin intermediul tehnologiei şi al internetului specifice dispozitivelor: 

desktop, laptop, tabletă, telefon, cu ajutorul cărora se poate comunica în sistem de videoconferinţă;  
- resurse informaţionale digitale - se referă la resurse educaţionale deschise de tip lecţie, test, tutorial 

etc. disponibile pe platforme digitale educaţionale, precum şi alte resurse de tip text, imagine, modele 

etc. ce pot fi folosite în procesul educaţional;  
c) formele de comunicare prin intermediul tehnologiei şi al internetului:  
- sincronă - desfăşurată într-un mediu virtual de învăţare, cu participarea simultană a 

preşcolarilor/elevilor, a cadrelor didactice, eventual şi a părinţilor/reprezentanţilor legali;  
- asincronă - desfăşurată într-un mediu virtual de învăţare, în cadrul căreia preşcolarii/elevii şi cadrele 

didactice nu sunt conectaţi simultan;  
- mixtă - desfăşurată atât sincron, cât şi asincron. 
 
SECȚIUNEA 2  
Principii aplicabile. Aspecte privind securitatea în mediul educaţional virtual şi gestionarea 

datelor cu caracter personal 
 
ART. 120  
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Principiile specifice care guvernează procesul didactic prin activităţi-suport pentru învăţarea prin 

intermediul tehnologiei şi al internetului, conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, sunt:  
a) principiul echităţii - în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără discriminare; 
 
b) principiul calităţii - în baza căruia activităţile de învăţământ se raportează la standarde de referinţă şi 

la bune practici naţionale şi internaţionale; 
 
c) principiul descentralizării - în baza căruia deciziile principale se iau de către actorii implicaţi direct 

în proces; 
 
d) principiul asigurării egalităţii de şanse;  
e) principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia;  
f) principiul participării şi responsabilităţii părinţilor. 
 
ART. 121  
(1) Securitatea în mediul educaţional virtual se realizează conform directivelor UE privind securitatea 

cibernetică, precum şi prelucrarea datelor cu caracter personal. În organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor în mediul virtual se asigură respectarea cerinţelor privind protecţia datelor cu caracter 

personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 

Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), denumit în continuare 

Regulamentul (UE) 2016/679.  
(2) Măsurile de securitate, ca părţi integrate ale platformelor digitale educaţionale utilizate în mediul 

educaţional virtual, şi de protecţie a sănătăţii elevilor/preşcolarilor în perioada utilizării echipamentelor 

digitale se stabilesc pentru desfăşurarea activităţilor educaţionale.  
(3) Prelucrarea, de către unitatea de învăţământ, a datelor cu caracter personal ale participanţilor la 

activităţile desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului se realizează în vederea 

îndeplinirii obligaţiei legale care revine unităţii de învăţământ de asigurare a dreptului la învăţătură, 

prin garantarea accesului şi a desfăşurării efective a procesului educaţional în cazul în care procesul 

educaţional nu se poate derula faţă în faţă, conform prevederilor legale în vigoare.  
(4) Categorii de date cu caracter personal care trebuie prelucrate cu respectarea principiilor legate de 

prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute la art. 5 din Regulamentul (UE) 2016/679 sunt:  
a) numele şi prenumele preşcolarilor/elevilor, numele şi prenumele cadrelor didactice care utilizează 

aplicaţia/platforma educaţională informatică;  
b) imaginea, vocea participanţilor, după caz;  
c) mesajele, videoclipurile, fişierele expediate sau orice alte materiale care conţin date prelucrate prin 

utilizarea aplicaţiei/platformei educaţionale informatice;  
d) rezultatele evaluării; 

e) datele de conectare la aplicaţia/platforma educaţională utilizată pentru participare la cursurile online: 

nume de utilizator şi parolă de acces.  
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(5) Ca măsură de protecţie a datelor cu caracter personal, prelucrate cu ocazia utilizării 

aplicaţiilor/platformelor educaţionale informatice, se interzice înregistrarea activităţilor desfăşurate 

online. 

 

ART. 122  
(1) Unitatea de învăţământ, în calitate de operator de date cu caracter personal, are obligaţia de a 

institui o serie de măsuri tehnice şi organizatorice privind protejarea şi păstrarea datelor cu caracter 

personal care să vizeze:  
a) securitatea în mediul online;  
b) asigurarea confidenţialităţii datelor;  
c) preîntâmpinarea riscului pierderii de date;  
d) împiedicarea modificării datelor cu caracter personal; 

e) interzicerea accesului neautorizat la datele cu caracter personal.  
(2) Conducerea unităţii de învăţământ ia măsuri cu privire la furnizarea informaţiilor prevăzute la art. 

13 din Regulamentul (UE) 2016/679: identitatea şi datele de contact ale unităţii de învăţământ şi, după 

caz, ale reprezentantului acesteia, scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum 

şi temeiul juridic al prelucrării, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, 

perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal, drepturile persoanelor vizate.  
(3) Prin măsurile dispuse, unitatea de învăţământ trebuie să facă dovada păstrării în condiţii de 

siguranţă a datelor cu caracter personal, aşa cum au fost definite la art. 4 alin. (4). 

 

ART. 123  
Participanţii la activităţile de învăţare desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului au 

următoarele obligaţii:  
a) răspund pentru toate mesajele, videoclipurile, fişierele expediate sau pentru orice alte materiale 

prelucrate prin utilizarea aplicaţiei/platformei educaţionale informatice;  
b) de a utiliza aplicaţia/platforma educaţională informatică doar în conformitate cu prevederile legale;  
c) de a nu înregistra, disemina, folosi informaţii, care conţin date cu caracter personal, în alt mod care 

excede scopului prelucrării acestor date. 

 

ART. 124  
(1) Datele cu caracter personal prevăzute la art. 4 alin. (4) sunt prelucrate exclusiv în scopul 

derulării activităţii didactice.  
(2) Orice prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată de către unitatea de învăţământ în afara 

scopului vizat, prevăzut la alin. (1), constituie o încălcare a prevederilor legale. 

 

SECȚIUNEA 3  
Roluri specifice ale factorilor implicaţi în organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice 

pentru învăţarea prin intermediul tehnologiei şi al internetului 
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ART. 125  
(1) Conducerea unităţii de învăţământ are următoarele atribuţii:  

a) informează preşcolarii/elevii şi părinţii acestora asupra modalităţii de organizare a activităţii 

didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului în această perioadă, inclusiv cu privire la 

drepturile şi obligaţiile pe care le au;  
b) evaluează capacitatea unităţii de învăţământ de a desfăşura activitatea didactică prin intermediul 

tehnologiei şi al internetului şi stabileşte necesarul de resurse informaţionale şi de resurse umane;  
c) stabileşte măsuri pentru buna desfăşurare a activităţii didactice de către toate cadrele didactice şi 

preşcolarii/elevii din unitatea de învăţământ;  
d) întreprinde demersuri către autorităţile locale pentru asigurarea dispozitivelor şi a conexiunii la 

internet pentru preşcolarii/elevii care nu dispun de mijloacele necesare pentru desfăşurarea activităţilor 

prin intermediul tehnologiei şi al internetului;  
e) gestionează baza materială cuprinzând dispozitive electronice cu conexiune la internet;  
f) repartizează, prin încheierea unui contract de comodat/prin proces-verbal de predare-primire, 

dispozitive conectate la internet preşcolarilor/elevilor care nu dispun de aceste mijloace;  
g) stabileşte împreună cu cadrele didactice şi profesorii diriginţi platformele gratuite, aplicaţiile şi 

resursele educaţionale deschise care se recomandă a fi utilizate în activitate; 

h) sprijină cadrele didactice şi preşcolarii/elevii să îşi creeze conturi de e-mail şi de acces la platformele 

şi aplicaţiile electronice utilizate la nivelul unităţii de învăţământ;  
i) identifică şi aplică modalităţi de susţinere a activităţii pentru posibile cazuri speciale, inclusiv pentru 

preşcolarii/elevii cu cerinţe educaţionale speciale (CES);  
j) monitorizează modul în care se desfăşoară activitatea didactică prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului.  
(2) Conducerea unității școlare are în vedere ca sarcinile de lucru ale personalului didactic, 

nedidactic și didactic auxiliar să nu conducă la oboseala fizică și emoțională, la reducerea 

timpului destinat familiei, inclusiv somnul. 
 
 
 
ART. 126  
Profesorii diriginţi: 
 
a) informează elevii şi părinţii acestora despre modalitatea de organizare a activităţii didactice prin 

intermediul tehnologiei şi al internetului în această perioadă, inclusiv cu privire la drepturile şi obligaţiile pe 

care le au;  
b) coordonează activitatea clasei şi colaborează cu celelalte cadre didactice în vederea asigurării 

continuităţii participării preşcolari/elevilor la activitatea de învăţare prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului;  
c) participă la stabilirea platformelor, a aplicaţiilor şi a resurselor educaţionale deschise care se 

recomandă a fi utilizate în activitatea desfăşurată;  
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d) transmit elevilor de la grupa/clasa pe care o coordonează programul stabilit la nivelul unităţii de 

învăţământ, precum şi alte informaţii relevante pentru facilitarea învăţării prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului; 
 
e) oferă consiliere elevilor grupei/clasei pentru participarea acestora la activităţile didactice prin 

intermediul tehnologiei şi al internetului;  
f) menţin comunicarea cu părinţii elevilor;  
g) intervin în soluţionarea unor situaţii specifice cu privire la desfăşurarea activităţii didactice în care 

sunt implicaţi elevii grupei/clasei. 

 

ART. 127  
Cadrele didactice au următoarele atribuţii:  
a) proiectează şi realizează activităţile didactice din perspectiva principiilor curriculare şi a celor 

privind învăţarea prin intermediul tehnologiei şi al internetului;  
b) elaborează, adaptează, selectează resurse educaţionale deschise, sesiuni de învăţare pe platforme 

educaţionale, aplicaţii, precum şi alte categorii de resurse care pot fi utilizate;  
c) proiectează activităţile-suport pentru învăţarea prin intermediul tehnologiei şi al internetului;  
d) elaborează instrumente de evaluare aplicabile prin intermediul tehnologiei şi al internetului, pentru 

înregistrarea progresului elevilor;  
e) stabilesc împreună cu celelalte cadre didactice un program optim pentru predare-învăţare-evaluare 

astfel încât să se respecte curba de efort a elevilor şi să se evite supraîncărcarea acestora cu sarcini de 

lucru. 
 
ART. 128  
Elevii au următoarele responsabilităţi: 
 
a) participă la activităţile stabilite de cadrele didactice şi de către conducerea unităţii de învăţământ, 

conform programului comunicat, precum şi informaţiilor transmise de către profesorii 

diriginţi/profesorii pentru învăţământ primar/învăţătoare/profesorii pentru învăţământul 

preşcolar/educatoare;  
b) rezolvă şi transmit sarcinile de lucru în termenele şi condiţiile stabilite de către cadrele didactice, în 

vederea valorificării activităţii desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi internetului; 

c) au o conduită adecvată statutului de elev, dezvoltând comportamente şi atitudini prin care să se 

asigure un climat propice mediului de învăţare;  
d) nu comunică altor persoane datele de conectare la platforma destinată învăţământului prin 

intermediul tehnologiei şi al internetului;  
e) nu înregistrează activitatea desfăşurată în mediul online, în conformitate cu legislaţia privind 

protecţia datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, precum şi 

ale art. 4 alin.  
(4) din prezenta metodologie;  
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f) au obligaţia de a participa la activităţile desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului; în 

caz contrar, elevul este considerat absent şi se consemnează absenţa în catalog, cu excepţia situaţiilor 

justificate;  
g) au un comportament care să genereze respect reciproc, un mediu propice desfăşurării orelor de curs. 

 

ART. 129  
Părinţii au următoarele atribuţii:  
a) asigură participarea copiilor la activităţile didactice organizate de către unitatea de învăţământ prin 

intermediul tehnologiei şi al internetului, urmărind crearea unui mediu fizic sigur, prietenos şi protectiv 

pentru copil în timpul desfăşurării activităţii, promovarea unui comportament pozitiv, aprecierea 

progresului înregistrat de preşcolar/elev, încurajarea, motivarea şi responsabilizarea acestuia cu privire la 

propria formare; 

b) menţin comunicarea cu profesorul diriginte şi celelalte cadre didactice;  
c) sprijină elevul, dacă este cazul, în primirea şi transmiterea sarcinilor de lucru, în termenele stabilite;  
d) transmit profesorului diriginte feedbackul referitor la organizarea şi desfăşurarea activităţii de 

predare-învăţare-evaluare prin intermediul tehnologiei şi al internetului. 
 
 
 

SECȚIUNEA 4 
 
Aspecte metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice prin intermediul 

tehnologiei şi al internetului în unităţile de învăţământ preuniversitar 

 

ART. 130  
(1) În proiectarea şi organizarea activităţii didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului se 

respectă prevederile planurilor-cadru şi ale programelor şcolare în vigoare.  
(2) În proiectarea şi organizarea activităţii didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului se vor 

avea  
în vedere:  
a) selectarea informaţiilor/a experienţelor anterioare ale elevilor şi valorificarea acestora;  
b) realizarea/selectarea/adaptarea materialelor/resurselor specifice pentru facilitarea procesului 

educaţional;  

c) crearea unei comunităţi de învăţare;  
d) aplicarea sarcinilor de lucru, astfel încât să se asigure pentru toţi elevii dobândirea competenţelor 

specifice particularităţilor de vârstă;  
e) încurajarea contribuţiilor individuale, a reflecţiei etc.  
(3) Activităţile didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului vor urmări dezvoltarea 

competenţelor elevilor, fixarea şi consolidarea cunoştinţelor, educaţia remedială, pregătirea elevilor 

pentru susţinerea evaluărilor şi examenelor naţionale. 
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ART. 131  
(1) Materialele didactice utilizate în format digital pot fi din categoria: manuale şcolare, auxiliare 

curriculare aprobate/avizate de către MEC, ghiduri, broşuri, platforme online, dar şi diverse aplicaţii, 

platforme, resurse recomandate de către MEC, de către ISJ/ISMB sau de către conducerea unităţii de 

învăţământ. 

(2) Materialele didactice trebuie să fie accesibile pentru toţi preşcolarii/elevii din formaţiunea de studiu.  
(3) Cadrele didactice pot elabora şi utiliza orice alte materiale educaţionale, în conformitate cu 

programa şcolară în vigoare. 

 

ART. 132  
(1) În activitatea didactică prin intermediul tehnologiei şi al internetului se pot folosi, adapta şi 

redistribui liber, ţinând cont de drepturile de autor, resurse educaţionale deschise (RED) - materiale 

pentru învăţare, predare, cercetare sau alte scopuri educaţionale, cum ar fi: cursuri, proiecte de lecţii, 

prezentări, cărţi, manuale, teme pentru acasă, chestionare, activităţi în clasă sau în laborator, jocuri, 

simulări, teste, resurse audio sau video etc., puse la dispoziţie în format digital sau fizic şi la care există 

acces liber.  
(2) Materialele utilizate de către cadrele didactice în procesul de predare-învăţare-evaluare prin 

intermediul tehnologiei şi al internetului şi încărcate pe platforme dedicate constituie material didactic. 

 

ART. 133  
(1) În organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, 

cadrul didactic verifică sistematic realizarea sarcinilor de lucru de către preşcolari/elevi şi îi încurajează 

prin oferirea feedbackului constructiv/pozitiv cu accent permanent pe proces, soluţii şi pe rezultat, nu 

pe consecinţe. În procesul evaluării sarcinilor de lucru se recomandă utilizarea unor tehnici de 

colaborare în perechi sau în grupuri mici, încurajarea elevilor să aplice autoevaluarea şi evaluarea 

reciprocă.  
(2) Se recomandă ca feedbackul privind activitatea desfăşurată de elevi să fie în raport cu progresul şi 

potenţialul fiecăruia.  
(3) În elaborarea sarcinilor de lucru trebuie să se urmărească respectarea particularităţilor de vârstă ale 

elevilor în ceea ce priveşte resursa de timp, nivelul de înţelegere al acestora şi gradul de dificultate a 

itemilor. Sarcinile de lucru trebuie să fie creative, să nu conducă la pierderea interesului elevilor faţă de 

învăţare, la oboseală fizică şi emoţională, la reducerea timpului destinat unor activităţi recreative, 

familiale sau comunitare, inclusiv a timpului destinat somnului, alimentaţiei etc. 
 
 
 
 

Capitolul VIII : Dipozitii finale 

Adoptarea şi modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

Art. 134 (a) Personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic şi elevii sunt obligaţi să respecte regulile 

de igienă, securitate şi sănătate în muncă prevăzute de legislaţia în vigoare. 
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(b) Categoriile menţionate la (a) vor semna procese verbale de protecţia muncii. 

 

Art.135  Conducerile unităţilor de învăţământ, cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar sunt 

responsabili pentru organizarea şi desfăşurarea, în condiţii de calitate, a activităţilor didactice prin 

intermediul tehnologiei şi al internetului. 

 

Art 136 Prezentul regulament a fost întocmit de conducerea şcolii şi realizat împreună cu echipa de 

lucru constituită pentru elaborarea Regulamentului de Ordine Interioară şi cu Comitetul reprezentativ al 

Consiliului de părinţi pe şcoală și reprezentanții elevilor din Consiliul elevilor, a fost analizat în 

Consiliul profesoral (este consultat si analizat de cons prof, cons parintilor, cons elevilor, apoi trimis la 

CA pentru validare)şi validat de Consiliul de administraţie. 

 

Art. 137 Regulamentul poate fi completat sau modificat. Propunerile de completare sau modificare se 

înregistrează la secretariatul şcolii sau în procesele verbale ale şedinţelor şi se pot face la propunerea 

Consiliului  de administraţie sau a 1/3 din membrii Consiliului Profesoral. Fiecare nou articol introdus 

sau abrogat trebuie aprobat ca la aliniatul 1. 

 

Art. 138 Modificările şi completările ulterioare, dezbătute şi aprobate în Consiliul Profesoral, vor fi 

aduse la cunoştinţa personalului şi a elevilor în termen de 3 zile de la efectuare. 
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