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CAPITOLUL I 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

Art. 1. (1)Prezentul regulament a fost elaborat în conformitate cu: Constituţia României, Legea 

Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin O.M. 4183/2022 

(numit în continuare R.O.F.U.I.P.), Ordinul Nr. 4831/2018 privind aprobarea Codului-cadru de 

etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi alte acte normative elaborate de 

M.E.N. şi I.SJ. Neamț. 

(2) Respectarea regulamentului intern al unităţii de învăţământ este obligatorie pentru întregul 

personal, pentru toţi elevii şcolii şi părinţii acestora, precum şi pentru alte categorii de persoane 

care, direct sau indirect, intră sub incidenţa normelor pe care acesta le conţine. Nerespectarea 

regulamentului intern constituie abatere şi se sancționează conform prevederilor legale. 

(3) Regulamentul intern al unităţii de învăţământ preuniversitar poate fi revizuit anual, în termen 

de cel mult 30 de zile de la începutul fiecărui an şcolar. 

Art. 2. Regulamentul intern reglementează: programul cursurilor zilnice, programul întregului 

personal al unității, programul serviciului pe şcoală, modul de organizare şi funcţionare a spaţiului 

interior şi a căilor de acces, organizarea şi funcţionarea comisiilor în cadrul unității, organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor școlare și extraşcolare, comportamentul şi ţinuta elevilor şi ale întregului 

personal al şcolii. 

Art. 3. (1)Școala Gimnazială "Elena Cuza" se organizează şi funcţionează independent de orice 

ingerinţe politice sau religioase, în incinta acestora fiind interzise crearea şi funcţionarea oricăror 

formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de natură politică şi prozelitism 

religios, precum şi orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală şi convieţuire 

socială, care pun în pericol sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a elevilor, a personalului 

didactic şi administrativ/nedidactic. 

(2) Unitatea de învăţământ se organizează şi funcţionează pe baza principiilor stabilite în 

conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

(3) Organizarea și funcționarea unității de învățământ se realizează în baza principiului echității, 

conform căruia accesul la învățare se realizează fără discriminare, precum și a principiului 

incluziunii sociale, asigurând egalitatea de șanse pentru toți beneficiarii educației. 

(4) Unitatea de învățământ va asigura respectarea principiului garantării identității culturale a 

tuturor cetățenilor români și a dialogului intercultural. 

(5) Organizarea și funcționarea unității de învățământ se realizează în conformitate cu principiul 

calității, în baza căruia activitățile de educație se realizează prin raportare la standardele de 

referință aprobate și la bune practici recunoscute la nivel național și internațional. 

 



3 
 

CAPITOLUL II 

PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE AL ŞCOLII 

 

Art. 4. Programul cursurilor zilnice pentru elevi se desfăşoară astfel: 

(1)  Cursurile şcolare se desfăşoară în fiecare zi (luni – vineri):  

 8:00 – 12:00 pentru clasele pregătitoare şi clasele I-II;  

 8:00 -13:00 clasele III – IV;  

 8:00 -14:00/15:00 clasele V-VIII (ora de curs 50 de minute, pauza 10 minute şi pauza mare 

de 20 minute); 

 8:00 – 12:00 pentru grupele de grădiniță program scurt de la Grădinița Nr. 13; 

 8:00 – 18:00 pentru grupele de grădiniță program prelungit de la Grădinița cu program 

prelungit ”Veronica Filip”. 

  

La propunerea Asociației de părinți/comitetelor de părinți, se organizează proiectul educațional 

,,4Kids”, care oferă oportunităţi de învăţare formală şi nonformală pentru consolidarea 

competenţelor, învăţare remedială şi accelerare a învăţării prin activităţi educative, recreative şi de 

timp liber. Activităţile proiectului se vor desfăşura de luni până vineri între orele 12:00 -16:00, 

pentru elevii de la clasele pregătitoare și I-IV, acolo unde sunt solicitări. 

(1) La propunerea cadrelor didactice sau la solicitarea părinților și elevilor, pot fi desfășurate 

ore de consiliere, de pregătire remedială, de pregătire suplimentară pentru performanță sau 

activități diverse cu caracter educativ. 

Art. 5. Programul personalului didactic de predare se desfăşoară astfel: 

(1) Repartizarea programului de muncă pentru personalul didactic de predare cu normă 

întreagă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână (de luni până vineri, în intervalul 8:00 – 16:00), 

în acord cu art. 262 alin. (1) din Legea Educației Naționale Nr.1/2011 cu modificările și 

completările ulterioare, cuprinzând atât activitățile didactice de predare-învățare-evaluare 

conform orarului zilnic cât și ”alte activități”. 

(2) Repartizarea programului de muncă se face în conformitate cu orarul școlar de la angajarea 

salariatului. În situația în care în timpul anului școlar, orarul se va modifica, se va modifica 

și repartizarea programului de muncă corespunzător. 

(3) La Grădinița cu program prelungit ”Veronica Filip”, personalul didactic de predare 

lucrează în 2 schimburi: 8:00 – 16:00 și 10:00 – 18:00, prin rotație.  

(4) Repartizarea programului de muncă pentru personalul didactic de predare cu fracțiune de 

normă se compune din ore de predare-învățare-evaluare în funcție de orarul școlar care se 

completează cu ore de ”alte activități” pentru realizarea  fracțiunii de normă 

corespunzătoare din cele 40 ore/săptămână, în conformitate cu legislația în vigoare și în 

acord cu contractul individual de muncă. 

(5) Rubrica ”alte activități” cuprinde acele activități prevăzute la art. 262 alin. (1) din Legea 

Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare pentru un număr 
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de ore egal cu diferența dintre 40 de ore pe săptămână și numărul de ore de predare-

învățare-evaluare existent în orarul oficial al școlii. Aceste activități se referă la: 

a) activități de pregătire metodico-științifice; 

b) activităţi de educaţie, complementare procesului de învăţământ: mentorat, studiu 

individual, învăţare pe tot parcursul vieţii; 

c) activități în cadrul unor proiecte educative; 

e) activități în cadrul proiectului ”4kids”; 

f) activități de evaluare în afara orelor de curs (elaborare/evaluare: teste; corectare caiete, 

fișe de lucru, etc.); 

g) comunicare cu familiile elevilor; 

h) program de remediere cu elevii aflați în dificultate; 

i) program de pregătire a elevilor pentru evaluările naționale; 

j) activități de stimulare și sprijinire a performanțelor școlare. 

Art. 6. (1) Programul compartimentului management și secretariat se desfăşoară în intervalul 8:00 

– 16:00. 

(2) Programul compartimentului financiar-contabil se desfășoară în intervalul 8:00 – 16:00. 

(3) Programul compartimentului administrativ se desfășoară în 2 schimburi în perioada cursurilor 

școlare și într-un singur schimb în perioada vacanțelor școlare, astfel: 

a) În unitatea cu personalitate juridică: 

a. 8:00 – 16:00 pentru administratorul de patrimoniu; 

b. 7:00 – 15:00 pentru muncitorul cu atribuții de fochist și muncitorul de întreținere; 

c. 2 schimburi pentru îngrijitoare: unul 6:00 – 14:00 și altul 11:00 – 19:00; 

b) În structurile arondate: 

a. 6:00 – 14:00 pentru îngrijitoarea de la Grădinița Nr. 13; 

b. 6:00 – 14:00 pentru bucătăresele de la Grădinița cu program prelungit ”Veronica 

Filip”; 

c. 2 schimburi pentru îngrijitoarele de la Grădinița cu program prelungit ”Veronica 

Filip”: unul 6:00 – 14:00 și altul 11:00 – 19:00. 

 

CAPITOLUL III 

SECURITATEA INSTITUŢIEI ŞI SERVICIUL PE ŞCOALĂ 

 

Art. 7. Securitatea şcolii este asigurată prin: 

(1)Sistemul de supraveghere video interior și exterior, permanent; 

(2)Sistemul de monitorizare și intervenție pe bază de senzori în afara programului de lucru; 

(3)Sistemul de tip interfon existent la toate ușile de acces cu funcționare permanentă; 
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(4)Paza asigurată la cele două porți de acces numai pe durata pauzelor de către personalul de 

întreținere din școală; 

(5)Prin programul serviciului pe școală asigurat de către ofițerii și profesorii de serviciu în timpul 

programului de cursuri. 

(6) Supravegherea intrării elevilor la ore este asigurată de către profesorii de serviciu de la parter 

sub coordonarea ofițerului de serviciu. 

(7) După intrarea elevilor la ore, accesul în unitatea noastră școlară se realizează doar pe la intrarea 

principală. 

(8) Pe durata pauzelor, elevii pot ieși în curtea școlii, ușa de la intrarea elevilor este deblocată. 

După fiecare pauză, ușa de la intrarea elevilor este blocată din nou prin sistemul interfon. 

(9) La sfârșitul orelor, elevii părăsesc incinta școlii doar pe ușa destinată elevilor, iar cadrul 

didactic care a susținut ultima oră de curs supraveghează ieșirea elevilor din sala de clasă.  

(10) Profesorii care efectuează ultima oră de curs au obligația să raporteze ofițerului de serviciu 

starea sălii de clasă și eventualele nereguli. 

(11) Elevii cuprinși în programul ”4kids” pot desfășura activități diverse atât în clasă cât și în 

curtea școlii. Supravegherea și coordonarea elevilor care desfășoară activități în cadrul 

programului ”4kids” este asigurată de către învățătorul clasei, atât în timpul celor desfășurate în 

sala de clasă cât și în timpul celor desfășurate în curtea școlii. 

(12)   Elevii au obligația de a ajunge în sălile de clasă înainte de ora 8,00 și nu au voie să părăsească 

incinta școlii (curtea școlii) în timpul programului școlar.  

(13) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din învăţământul primar are obligaţia să îl 

însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea activităţilor educative/orelor 

de curs să îl preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susţinătorul legal nu poate să desfăşoare 

o astfel de activitate, împuterniceşte o altă persoană.  

(14) Accesul persoanelor din afara școlii (părinți, persoane străine) în interiorul unității de 

învățământ este strict interzis. Accesul în curtea școlii este permis în următoarele condiții: 

a) rezolvarea unor probleme la secretariat, program de lucru cu publicul: zilnic, 08:00 – 16:00, 

la ghișeul amenajat special pentru programul cu publicul; 

b) participarea la ședințele cu părinții conform invitației adresate de către învățător / diriginte; 

c) participarea la întâlnirea cu învățătorii/diriginții la solicitarea părinților pentru a cunoaște 

evoluția copilului; întâlnirea stabilită în prealabil între cadrul didactic și părinte va fi consemnată 

în caietul cadrului didactic cu nume, dată și semnătură;  

d) la invitația școlii (director / învățător / diriginte / consilier școlar / cadru medical) pentru 

situații punctuale sau speciale, inclusiv cele de natură medicală; 
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e) la inițiativa părintelui după ce a stabilit, în prealabil, întâlnirea cu învățătorul sau dirigintele. 

În acest caz, părintele informează învățătorul sau dirigintele de intenție și stabilesc de comun 

acord întâlnirea;  

f) în cazuri cu totul speciale (elevi cu CES, cazuri medicale deosebite), directorul școlii poate da 

un permis de acces pe o perioadă limitată pentru a însoți elevul sau pentru a rezolva o problemă 

punctuală. 

(15) Programarea părinților  pentru a comunica cu unele cadre didactice sau a rezolva unele situații 

punctuale care se încadrează la pct. 14 lit. c, d, e, f. se face doar pe durata pauzelor, la sfârșitul 

programului sau în intervalul de timp stabilit pentru consiliere. 

(16) Restricționarea accesului în clădirea unității școlare a persoanelor din afara școlii se aplică pe 

întraga durată a programului, 08:00 – 16:00, din motive de securitate sporită pentru elevi și 

personalul angajat. 

(17) Elevii care întârzie la ore din motive obiective vor avea acces în școală doar pe la intrarea 

principală.  

(18) În timpul programului școlar, curțile unităților de învățământ sunt destinate strict activității 

educative, iar accesul părinților sau al altor persoane este strict interzis. 

 
Art. 8. Programul de primire a preșcolarilor și accesul în grădiniță este reglementat conform 

specificului unităților din învățământul preșcolar. 

(1) La grădinița cu program normal, primirea preșcolarilor se face în intervalul 7:30 – 8:30, aceștia 

fiind însoțiți de către părinți/tutori legali până la sala de grupă, iar preluarea preșcolarilor la 

sfârșitul programului se face în intervalul 12:00 – 12:30 fără accesul părinților/tutorilor legali în 

incinta grădiniței. Accesul părinților/tutorilor legali sau a altor persoane în curtea grădiniței în afara 

acestor intervale menționate este interzisă. Este acceptat accesul părinților/tutorilor legali doar în 

cazuri excepționale și cu acordul educatoarelor de la grupă. 

(2) La Grădinița cu program prelungit ”Veronica Filip”, primirea preșcolarilor în unitate se face în 

intervalul 7:30 – 8:30 iar preluarea preșcolarilor la sfârșit de program se face în intervalul 15:45 – 

17:45, fără accesul în unitate a părinților/tutorilor legali. Preșcolarii vor fi preluați la intrarea în 

grădiniță stabilită în funcție de traseele grupelor. Se interzice accesul părinților/tutorilor legali sau 

altor persoane străine în incinta școlară în afara acestor intervale menționate. Prin excepție, se 

acceptă preluarea preșcolarilor de către părinți/tutori legali în intervalul 12:30 – 13:00 în cazuri 

speciale (copii bolnavi, tratament copii, program consiliere, etc.) numai cu anunțarea, în prealabil 

a cadrelor didactice de la grupă. 

(3) În timpul programului școlar, curțile unităților de învățământ sunt destinate strict activității 

educative, iar accesul părinților sau al altor persoane este strict interzis. 
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Art. 9. Serviciul pe școală are caracter obligatoriu pentru toate cadrele didactice. Serviciul pe 

școală se efectuează dimineața în intervalul orar 7:30-8:00 și în fiecare pauză, până la ora 

14:00/15:00.  

Art. 10. Supravegherea elevilor la intrarea şi ieşirea din şcoală va fi asigurată de către profesorii 

de serviciu de la parter, conform graficului de serviciu stabilit zilnic pe şcoală; 

Art. 11. Supravegherea elevilor în timpul pauzelor este asigurată de către profesorii de serviciu de 

pe fiecare palier, conform graficului profesorilor de serviciu pe şcoală.  

Art. 12. Securitatea zilnică a cataloagelor va fi asigurată prin colaborarea secretariatului şcolii cu 

cadrele didactice de serviciu. Ofițerul de serviciu va avea în responsabilitate securitatea 

cataloagelor.  

(1) Predarea cataloagelor se va face de către secretarul școlii, profesorului/învăţătorului de 

serviciu, în fiecare dimineață. 

(2) Preluarea cataloagelor la sfârșitul cursurilor (ora 14:00/15:00) se va face de către secretarul 

școlii de la profesorul/învăţătorul de serviciu. 

(3) În cazul ședințelor cu părinții, învățătorul sau dirigintele preia și depune catalogul, asumându-

şi responsabilitatea pentru securitatea acestuia. 

Art. 13. Alte atribuții ale profesorului/învățătorului de serviciu și ofițerului de serviciu sunt 

detaliate în Anexa nr. 1 a prezentului regulament; 

Art.14. Nerespectarea atribuțiilor specificate de către cadrele didactice, personalul didactic 

auxiliar şi personalul nedidactic implicat în asigurarea securității şcolii/serviciul pe şcoală, 

constituie abatere disciplinară. 

 

CAPITOLUL IV 

COMPORTAMENTUL ŞI VESTIMENTATIA ELEVILOR 

 

Art. 15. Elevii sunt obligați să aibă un comportament civilizat şi o ţinută decentă în spaţiul şcolar. 

Art. 16. La intrarea şi ieşirea din şcoală, elevii trebuie să respecte următoarele reguli: 

a) să evite aglomerarea la intrarea sau ieşirea elevilor. 

b) să folosească căile de acces prevăzute în Regulamentul Intern; 

c) să se deplaseze în ordine, fără să alerge; 

d) să acorde prioritate colegilor din clasele mai mici; 

e) să acorde prioritate cadrelor didactice şi tuturor persoanelor mai în vârstă; 

f) sa nu blocheze ușile şi căile de acces; 

g) să păstreze distanța corespunzătoare față de colegi; 

h) să nu blocheze accesul persoanelor spre exterior/interior;  
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i) să deschidă/închidă ușile de acces corespunzător (fără să le trântească). 

 

Art. 17. În incinta şcolii elevii trebuie să respecte următoarele reguli: 

a) Să păstreze curăţenia pe holuri, în clase, pe scări, în sala de sport, pe terenul de sport şi în alte 

spații ale şcolii; 

b) Să arunce gunoiul/deșeurile selectate în prealabil, în coșurile amplasate pe holurile unității de 

învățământ; 

c) Să respecte regulile de colectare selectivă a deșeurilor/gunoiului; 

d) Să se deplaseze în ordine, fără să alerge pe holuri/scări; 

e) Să nu se împingă sau să împiedice/blocheze deplasarea elevilor  în/din clase, pe holuri sau în 

alte spaţii ale şcolii; 

f) Să respecte regulamentul specific cabinetului multimedia, sălii de sport, terenului de sport; 

g) Să acorde prioritate colegilor mai mici și personalului școlii pe scări şi pe holuri sau în alte spații 

din incinta unității de învățământ; 

h) Să nu consume alcool, tutun sau alte substanțe cu efecte halucinogene în timpul programului 

școlar; 

i) Să nu folosească balustradele de pe casa scărilor drept tobogan; 

j) Să nu alerge în clase; 

k) Să nu se urce pe bănci, scaune, catedre, dulapuri sau alte tipuri de mobilier; 

l) Să nu se urce pe pervazul ferestrei sau să se aplece în afara ferestrelor; 

m) Să nu se urce pe instalațiile/caloriferele din clase, holuri și grupurile sanitare; 

n) Să nu umble la instalaţia electrică; 

o) Să manifeste respect faţă de cadrele didactice şi faţă de întregul personal al şcolii; 

p) Să manifeste respect faţă de părinți şi alte persoane care au acces în spaţiul şcolii; 

r) Să manifeste respect fata de ceilalţi colegi; 

s) Să nu manifeste atitudini sau gesturi necuviincioase precum: injurii, scuipat, semne obscene, 

cuvinte jignitoare, etc. 

t) Să nu manifeste atitudini violente şi comportament agresiv, jignitor, indecent, de intimidare, 

discriminare, violență în limbaj si în comportament față de colegi și personalul unității; 

u Să nu deterioreze bunurile şcolii; 

v) Să folosească în mod civilizat grupurile sanitare; 

w) Băieţii să nu intre în grupurile sanitare ale fetelor, iar fetele sa nu intre în grupurile sanitare ale 

băieţilor; 

x) Să nu folosească telefoanele mobile, tablete sau smartwatch-uri în timpul programului școlar, 

in timpul examenelor și al concursurilor decât cu acordul cadrului didactic care permite utilizarea 

lor in scop educativ sau in situații de urgență, cu acordul unui cadru didactic; 

y) Să închidă telefonul și să îl depună înainte de prima oră de curs din programul școlar, în dulapul 

special amenajat în acest scop, în fiecare sală de clasă; același regim va vi respectat și pentru alte 

dispozitive digitale (smatwatch, tabletă, etc.); 

z) Să nu înregistreze audio/video în incinta unității de învățământ; 

aa) Să nu posteze pe rețele de socializare imagini cu colegii din școală sau cu personalul școlii; 

acest lucru implică încălcarea regulamentului GDPR, respectiv încălcarea dreptului la propria 

imagine; 
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ab) Să nu se deplaseze în incinta unității de învățământ pe bicliclete/trotinete/skateboarduri, etc.; 

ac) Să parcheze bicicletele/trotinetele doar în locurile special amenajate din curtea școlii; 

ad) Să nu introducă biciclete/trotinete în interiorul școlii sau al sălii de sport. 

 

Art. 18. În privința introducerii de către elevi a anumitor obiecte în şcoală, prezentul regulament 

precizează: 

- Este interzisă introducerea băuturilor alcoolice în şcoală; 

- Este interzisă introducerea ţigărilor, chibriturilor şi brichetelor, etc. în şcoală; 

- Este interzis fumatul în şcoală și în curtea școlii; 

- Este interzisă introducerea cuţitelor şi a altor obiecte contondente; 

- Este interzisă introducerea în şcoală a materialelor pornografice; 

- Este interzisă introducerea în şcoală a miniplayer-elor şi căştilor pentru ascultat muzică; 

- Se interzice introducerea și utilizarea Kendamelor, spinerelor, a slime-urilor, a smart watchurilor 

în spațiul școlii/curtea școlii. 

- Se interzice introducerea în şcoală a medicamentelor şi altor substanţe halucinogene (droguri, 

etnobotanice), decât cele pentru uz personal, prescrise de medic; 

- Este interzisă introducerea în şcoală a materialelor de propagandă politică şi religioasă; 

- Se interzice introducerea în şcoală a animalelor de orice fel, în alte scopuri decât cele didactice; 

- Este interzisă reclama şi comercializarea în şcoală a oricăror produse, fiind exceptate cele de uz 

didactic; 

- Se interzice introducerea şi folosirea în şcoală a spray-urilor paralizante sau cu alte efecte; 

- Este interzisă introducerea în şcoală a unor sume mari de bani şi obiecte de valoare; 

- Este interzisă introducerea în şcoală a obiectelor şi substanţelor inflamabile, a petardelor, 

pocnitorilor şi altor obiecte pirotehnice, muniție, spray lacrimogen, paralizant; 

- Se interzice introducerea în școală a persoanelor străine, a colegilor din alte instituții de 

învățământ, a părinților/rudelor. 

 

Art. 19. Elevii sunt obligaţi să poarte la şcoală o ţinută decentă uniform. (... articolul este încă în 

etapa de actualizare) 

 

Art. 20. Se interzice elevilor purtarea unei ţinute indecente la şcoală, precum: pantaloni 

decupaţi/tăiați/rupți, pantaloni scurţi, pantaloni foarte largi/foarte strâmți, colanți, rochii şi fuste 

scurte, bluze scurte/decoltate/decupate, tricouri sau maiouri indecente, haine cu inscripţii ori 

înscrisuri de orice fel, haine cu aplicații metalice/strălucitoare. 

 

Art. 21. Se interzice elevilor părăsirea incintei școlii pe perioada programului școlar. 

 

Art. 22. Este interzisă introducerea în incinta școlii a persoanelor străine sau a elevilor din alte 

unități de învățământ fără acordul conducerii școlii, dirigintelui sau profesorului de serviciu. 

 

Art. 23. Se interzice purtarea la şcoală a podoabelor scumpe sau excesiv de mari, precum: lanţuri, 

mărgele, brăţări, inele, cercei, etc.; 

 



10 
 

Art. 24. Se interzice accesul pe intrarea principală a profesorilor; Elevii sunt obligați să respecte 

căile de acces stabilite. 

 

Art. 25. Nerespectarea regulilor privind comportamentul elevilor în şcoală, cât şi a celor legate de 

vestimentaţie, prevăzute la articolele 15-18, atrage după sine următoarele sancţiuni, prevăzute în 

Statutul elevului aplicate în funcţie de gravitatea faptei şi de numărul abaterilor: 

- Observaţia individuală aplicată de diriginte, învăţător sau profesor; 

- Mustrare scrisă (însoțită de scăderea notei la purtare); 

- Retragerea temporară a bursei; 

- Mutarea disciplinară într-o clasă paralelă la nivel gimnazial; 

 

Art. 26. Sancțiunea se aplică de către profesorul diriginte, învățător sau directorul unității.          

Sancțiunea se comunică în scris atât elevilor cât si părinților/ susținătorilor legali; 

 

Art. 27. (1) Deteriorarea bunurilor şcolii de către elevi atrage după sine obligativitatea reparării 

bunurilor distruse sau înlocuirea imediată a acestora, sau după caz, suportarea tuturor cheltuielilor 

pentru înlocuirea bunurilor deteriorate (contravaloare bunuri, transport, manoperă etc.). În cazul 

în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii clase. 

 

(2) Pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor primite gratuit, elevii înlocuiesc manualul 

deteriorat cu un exemplar nou sau achită contravaloarea acestuia. 

 

(3) În cazul spargerii sau deteriorării geamurilor/ușilor termopan, elevii sunt obligaţi să repare sau 

să înlocuiască în aceeaşi zi sticla, sau după caz, să suporte toate cheltuielile privind contravaloarea 

bunului deteriorat sau stricat, transportul şi manopera. 

 

 

CAPITOLUL V 

PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC 

 

V. 1. Cadrele didactice 

Art. 28. Toate cadrele didactice trebuie să fie prezente la şcoală cu 15 min. înainte de începutul 

programului, conform orarului zilnic. 

Art. 29. Profesorul sau învăţătorul de serviciu trebuie să se prezinte la şcoală la ora 7.30. 

Art. 30. Profesorul sau învăţătorul de serviciu pe şcoală este obligat să ducă la îndeplinire 

atribuțiile prevăzute în fișa postului. 

Art. 31. Cadrele didactice trebuie să respecte programul de lucru stabilit prin orarul şcolii, astfel 

încât intrarea să se facă înainte de a se suna iar ieşirea de la ore să se facă imediat după ce s-a sunat, 
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utilizându-se integral şi eficient cele 45 – 50 minute ale lecţiei; la sfârșitul ultimei ore de curs, 

învățătorul/profesorul este obligat să conducă elevii până la ușa de ieșire din școală. 

Art. 32. Cadrelor didactice le este interzis să absenteze nemotivat sau să părăsească orele de curs 

fără aprobarea conducerii şcolii şi să anunţe urgent conducerea şcolii în cazul apariției unor situaţii 

neprevăzute care impun absenţa de la şcoală. 

Art. 33. Cadrele didactice trebuie să aibă o ţinută şi o comportare ireproşabilă în relaţiile cu colegii, 

cu întreg personalul şcolii, cu elevii şi părinţii acestora. 

Art. 34. Cadrelor didactice le este interzis sa aplice pedepse corporale elevilor ori să agreseze 

verbal sau fizic elevii sau alte persoane din şcoală. 

Art. 35. Cadrele didactice sunt obligate să semneze  zilnic în condica de prezenţă conform orarului.   

Art. 36. Participarea la ședințele consiliului profesoral este obligatorie pentru toate cadrele 

didactice. Absenţa nemotivată de la mai mult de două şedinţe ale consiliului profesoral se 

consideră abatere disciplinară. 

Art. 37. Participarea membrilor consiliului de administraţie la şedinţele acestuia este obligatorie. 

Art. 38. Cadrele didactice sunt obligate sa participe la toate activităţile extraşcolare la care sunt 

solicitate de către conducerea şcolii, absenţa nemotivată de la o singură activitate atrage după sine 

sancţionarea. 

Art. 39. Cadrele didactice au responsabilitatea morală şi profesională de a participa la cursurile de 

formare inițiate de conducerea şcolii, Inspectoratul Şcolar, Casa Corpului Didactic sau alte 

instituții furnizoare de programe de formare. 

Art. 40. Cadrelor didactice le este interzis să folosească telefonul mobil în timpul orelor de curs 

sau să iasă din timpul orei de curs pentru convorbiri telefonice. 

Art. 41. Întreg personalul didactic de predare este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor şi 

informaţiilor care privesc strict instituţia, și să nu facă publice informații care aduc atingere 

imaginii instituţiei. 

Art. 42. Cadrele didactice cu rezultate deosebite în activitatea didactică şi educativă extraşcolară 

pot fi recompensate prin acordarea diplomei de excelenţă, instituită de conducerea şcolii pe baza 

următoarelor criterii: 

- Aplicarea frecventă a metodelor moderne (active şi interactive) la lecţii; 

- Progrese individuale remarcabile înregistrate de elevi; 

- Progrese remarcabile înregistrate de elevi la testele organizate de şcoală; 

- Implicarea în proiecte educative/comunitare; 

- Rezultate deosebite obţinute de elevi la Evaluarea Naţională; 

- Rezultate deosebite obținute de elevi la olimpiade şi concursuri şcolare; 

 

Art. 43. Detalierea atribuţiilor, sarcinilor, competențelor şi responsabilităţilor cadrelor didactice 

se realizează în fișa postului. 
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Art. 44. Cadrele didactice care încalcă prevederile prezentului regulament, cât şi prevederile 

Regulamentului de organizare şi funcționare a unității de învăţământ pot primi următoarele 

sancțiuni în conformitate cu art. 280 alin. (1) și (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu 

modificările și completările ulterioare, în funcție de gravitatea abaterii: 

- Observaţie scrisă; 

- Avertisment; 

- Diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizatia de conducere, 

de îndrumare şi de control, cu până la 15% pe o perioadă de 1-6 luni; 

- Suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru 

ocuparea unei funcții didactice superioare, sau pentru obținerea gradelor didactice, ori a unei 

funcții de conducere, de îndrumare şi control; 

- Destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învățământ; 

- Desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 

 

V. 2. Personal didactic auxiliar 

Art. 45. Personalul didactic auxiliar este obligat să respecte programul şcolii specific fiecărui 

compartiment. 

Art. 46. Atribuțiile, sarcinile, competențele şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar sunt 

cuprinse în fişa postului. 

Art. 47. Personalul didactic auxiliar este obligat să participe la acele ședințe de consiliu profesoral 

la care se discută probleme legate de compartimentele în care își desfășoară activitatea. 

Art. 48. Personalul didactic auxiliar trebuie să aibă o ţinută şi o comportare ireproșabilă în relațiile 

cu cadrele didactice, elevii, părinții, personalul nedidactic al şcolii, precum şi cu orice persoană 

din afara școlii. 

Art. 49. Personalul didactic auxiliar are obligaţia de a răspunde la toate solicitările venite din 

partea conducerii şcolii, în interesul instituției de învățământ. 

Art. 50. Întregul personal didactic auxiliar are obligaţia să participe la cursurile de formare, iniţiate 

de conducerea şcolii, Inspectoratul Şcolar sau Casa Corpului Didactic sau alte instituții furnizoare 

de cursuri de formare, în conformitate cu specializarea şi compartimentul în care activează. 

Art. 51. Întreg personalul didactic auxiliar este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor şi 

informațiilor care privesc strict instituţia și să nu facă publice  informaţii care aduc atingere 

imaginii instituției. 

Art. 52. Personalul didactic auxiliar și nedidactic are obligația de a semna zilnic condica de 

prezență. 

Art. 53. Nerespectarea prevederilor actualului regulament intern, sau a prevederilor din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităților de învăţământ preuniversitar, cât şi a 

sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în fişa postului, duce automat la aplicarea 
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următoarelor sancţiuni în conformitate cu art. 280 alin. (1) și (2) din Legea Educației Naționale nr. 

1/2011 cu modificările și completările ulterioare, în functie de gravitatea şi numărul abaterilor: 

- Observație scrisă; 

- Avertisment; 

-  Diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de 

îndrumare şi de control, cu până la 15% pe o perioadă de 1-6 luni; 

- Suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea 

unei funcții superioare; 

- Desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 

 

V.3. Personal nedidactic 

Art. 54. Personalul nedidactic este obligat să respecte programul zilnic stabilit de conducerea școlii 

împreună cu compartimentul administrativ. 

Art.  55.  Personalul nedidactic are obligația să încuie/să descuie unitatea  și să activeze și să 

dezactiveze alarma.  

Art. 56. Personalul nedidactic asigură igienizarea şi întreţinerea şcolii la nivelul sectoarelor 

repartizate de compartimentul administrativ și directorul şcolii şi în conformitate cu fişa postului. 

Art. 57. Atribuţiile, sarcinile, competențele şi responsabilităţile personalului nedidactic sunt 

cuprinse în fișa postului. 

Art. 58. Personalul nedidactic are obligaţia să răspundă la toate solicitările venite din partea 

conducerii şcolii, în interesul instituţiei de învățământ. 

Art. 59. Personalul nedidactic este obligat să aibă un comportament civilizat faţă de cadrele 

didactice, personalul didactic auxiliar, elevi, părinți şi faţă de orice persoană din afara şcolii. 

Art. 60. Se interzice personalului nedidactic să utilizeze baza materială a şcolii în alte scopuri 

decât cele legate de interesele instituției. 

Art. 61. Nerespectarea prevederilor actualului regulament intern cât şi a prevederilor din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unității de învățământ, cu referire la personalul 

nedidactic, atrage după sine următoarele sancţiuni, aplicate în conformitate cu Codul Muncii şi în 

funcţie de gravitatea şi numărul abaterilor. 

- Avertisment scris; 

- Reducerea salariului de baza pe o durată 1-3 luni cu 5-10 %; 

- Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

 

CAPITOLUL VI 
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COMISIILE DIN CADRUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

 

Art. 62. Comisiile se constituie în conformitate cu art. 71 alin(1) și (2)  Regulamentul de 

organizare şi funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. 

Art. 63. Comisiile de la nivelul unității de învățământ își desfășoară activitatea pe baza deciziei de 

constituire emise de directorul unității de învățământ, conform art. 72 alin (1) din Regulamentul 

de organizare şi funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. 

Art. 64. (1)În baza Regulamentului de organizare şi funcționare a unităţilor de învățământ 

preuniversitar, în anul şcolar 2021-2022, în Şcoala Gimnazială ,,Elena Cuza” funcţionează: 

Comisii cu caracter permanent, temporar și ocazional: 

 

(2)COMISII CU CARACTER PERMANENT: 

a. Comisia pentru curriculum; 

b. Comisia de evaluare si asigurare a calitatii; 

c. Comisia pentru securitate și sănătate în munca si pentru situatii de urgență; 

d. Comisia pentru control managerial intern; 

e. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corunpție și discriminării 

în mediul școlar și promovării interculturalității; 

f.  Comisia pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică. 

 

(3)COMISII CU CARACTER TEMPORAR SAU OCAZIONAL: 

Comisiile cu caracter temporar şi ocazional stabilite de către unitatea de învăţământ sunt:  

a) comisia pentru întocmirea orarului; 

b) comisia pentru actualizarea regulamentelor și documentelor strategice ale unității; 

c) comisia de gestionare a activităților prin SIIIR; 

d) comisia pentru proiecte și programe comunitare; 

e) comisia pentru programe și proiecte educative; 

f) comisia pentru lobbying și relația cu comunitatea; 

g) comisia pentru derularea activităților în cadrul Strategiei Naționale pentru Acțiune 

Comunitară; 

h) comisia paritară; 

i)  comisia de etică; 

j) comisia pentru prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal; 

k) comisia pentru inventariere anuală a întregului patrimoniu; 

l) comisia pentru administrarea platformei Google Classroom; 

m) comisia pentru evaluarea RED la nivelul școlii; 

n) grupul de acțiune antibullying la nivelul școlii; 

o) comisia pentru evidența și gestionarea manualelor școlare 

p) comisia pentru licitații și achiziții bunuri și servicii 

r) comisia pentru recepția materialelor achiziționate 
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s) comisia pentru acordare a burselor 

t) comisia pentru evidenta, primirea si gestionarea suplimentului la elevi; 

u) comisia pentru receptia si gestionarea alimentelor achizitionate pentru Gradinita “Veronica 

Filip” 

v) comisia pentru încadrare și salarizare 

 

CAPITOLUL VIII 

EVALUAREA ACTIVITĂȚII PERSONALULUI ANGAJAT 

Art. 65  (1)Evaluarea personalului angajat se realizează annual în conformitate cu art. 92 alin. (1), 

(2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare pe baza 

Procedurii Operaționale privind Evaluarea Performanțelor Angajaților Cod PO 03.01, care face 

parte integrantă din acest Regulament Intern și prin intermediul fișelor de evaluare specifice 

fiecărei categorii de angajați. 

 Fișele de evaluare cuprind:  

- Domenii ale evaluării; 

- Criterii de performanță; 

- Indicatori de performanță. 

(2)Acestea sunt stabilite în funcție de domeniile mari de activitate specifice unităților școlare din 

învățământul preuniversitar și în acord cu obiectivele stabilite în documentele strategice ale școlii. 

(3)Pentru evaluarea personalului didactic de predare sunt stabilite următoarele domenii de 

activitate și criteriile de performanță aferente: 

1. Proiectare activității: 

1.1 Respectarea programei școlare, a normelor de elaborare a documentelor de 

proiectare, precum și adaptarea acesteia la particularitățile grupei/clasei. 

1.2 Implicarea în activitățile de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unității. 

1.3 Folosirea TIC în activitatea de proiectare. 

1.4 Proiectarea unor activități suport pentru învățarea în mediul online și a 

instrumentelor de evaluare aplicabile online din perspectiva principiilor de 

proiectare didactică. 

1.5 Proiectarea unor activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, 

nevoile și interesele educabililor, planul managerial al unității. 

 

2. Realizarea activităților didactice: 

2.1 Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învățării și 

formarea competențelor specifice. 

2.2  Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învățământ în vederea 

optimizării activităților didactice- inclusiv resurse TIC. 

2.3 Utilizarea de resurse educaționale deschise, aplicații online, crearea și 

susținerea sesiunilor de învățare pe platforme educaționale.  
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2.4 Diseminarea, evaluarea și valorizarea activităților realizate. 

2.5 Organizarea și desfășurarea activităților didactice curriculare și 

extracurriculare, în mediul școlar, extrașcolar și în mediul online.  

2.6 Formarea deprinderilor de studiu individual și în echipă în vederea 

formării/dezvoltării competenței de ,,a învăța să înveți”. 

2.7 Organizarea și desfășurarea de activități prin participare la acțiuni de 

voluntariat.  

 3. Evaluarea rezultatelor învățării: 

3.1 Asigurarea transparenței criteriilor, a procedurilor de evaluare și a rezultatelor 

activităților de evaluare 

3.2 Aplicarea testelor predictive, interpretarea și comunicarea rezultatelor. 

3.3 Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor online.  

3.4 Promovarea autoevaluării și interevaluării.  

3.5 Evaluarea satisfacției beneficiarilor educaționali  

3.6 Coordonarea elaborării portofoliului educațional ca element central al evaluării 

rezultatelor învățării. 

3.7 Realizarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a activității online, 

valorizarea rezultatelor evaluării și oferirea de feedback fiecărui elev. 

 4. Managementul clasei de elevi: 

4.1 Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru 

desfășurarea activităților în conformitate cu particularitățile clasei de elevi. 

4.2 Monitorizarea comportamentului elevilor și gestionarea situațiilor 

conflictuale. 

4.3 Cunoașterea, consilierea și tratarea diferențiată a elevilor 

4.4 Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică 

 

5. Managementul carierei și dezvoltării profesionale: 

5.1 Participarea la programele de formare continuă/perfecționare și valorificarea 

competențelor științifice, didactice și metodice dobândite  

5.2 Implicarea în organizarea activităților metodice la nivelul 

comisiei/catedrei/responsabil. 

5.3 Realizarea/actualizarea portofoliului profesional  și dosarului personal. 

5.4 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare în interiorul și în afara 

unității (cu elevii, personalul școlii, echipa managerială și cu beneficiarii din 

cadrul comunității-familiile elevilor). 

 
6. Contribuții la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității 

școlare: 

6.1 Dezvoltarea de parteneriate și  proiecte educaționale în vederea dezvoltării 

instituționale. 

6.2 Promovarea ofertei educaționale. 
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6.3 Promovarea imaginii școlii în comunitate prin participarea și rezultatele 

elevilor la olimpiade, concursuri, competiții, activități extracurriculare și 

extrașcolare realizate în mediul școlar, extrașcolar și în mediul online. 

6.4 Realizarea/participarea la programe/ activități de prevenire și combatere a 

violenței și bullyingului în mediul școlar și/sau în mediul online.  

6.5 Respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitate a muncii și de PSI 

și ISU pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de 

învățământ precum și a sarcinilor suplimentare. 

6.6 Implicarea activă în crearea unei culturi a calității la nivelul organizației. 

6.7 Promovarea de activități de învățare interactive prin ultilizarea unor 

instrumente realizate cu ajutorul tehnologiei.  

 7. Conduita profesională:  

7.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, 

comportament) 

7.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale 
 

(4)Pentru personalul didactic auxiliar sunt stabilite următoarele criterii de performanță și 

indicatori de performanță: 

 

I. Atribuții specifice postului de secretar șef/secretar 

 

a. În conformitate cu fișa postului 

1.Proiectarea activității 

            1.1. Respectarea planurilor manageriale ale şcolii. 

1.2. Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului. 

1.3. Realizarea planificării calendaristice a compartimentului 

1.4. Cunoaşterea şi aplicarea leagislaţiei în vigoare. 

1.5. Folosirea tehnologiei informatice în proiectare. 

2. Realizarea activității 

2.1. Organizarea documentelor oficiale. 

2.2. Asigură ordonarea şi arhivarea documentelor unităţii. 

2.3. Gestionarea documentelor pentru resursa umană a unităţii (cadre didactice, personal 

didactic auxiliar, personal nedidactic). Înregistrarea şi prelucrarea informatică periodică a 

datelor în programele de salarizare şi REVISAL. 

2.4. Întocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor. 

2.5. Alcătuirea de proceduri. 

3. Comunicare și relaționare 

3.1. Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului. 

3.2. Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei. 

3.3. Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment. 

3.4. Evidenţa, gestionarea  și arhivarea documentelor. 

3.5. Asigurarea intefeţei privind comunicarea cu beneficiarii direcți și indirecți. 

4. Managementul carierei și dezvoltării personale 
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4.1. Identificarea nevoilor proprii de formare. 

4.2. Participarea la activități de formare profesională și dezvoltare în carieră. 

4.3. Participarea permanentă la instruirile organizate de Inspectoratul şcolar. 

5. Contribuția la dezvoltarea intituțională și promovarea imaginii unității școlare  

5.1. Planificarea activităţii compartimentului prin prisma dezvoltării instituţionale şi 

promovarea imaginii şcolii. 

5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind 

activitatea compartimentului. 

5.3. Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi / sau directorul care pot 

rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de 

responsabilitate. 

5.4. Respectarea normelor, ROI, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi 

ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ. 

6. Conduita profesională 

  6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament) 

  6.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale 

7. Alte atribuții  

Atribuții delegate temporar sau permanent incluse în fișa postului. 

 

II. Atribuții specifice postului de administrator financiar 

 

a. În conformitate cu fișa postului 

1.Proiectarea activității 

            1.1. Respectarea planurilor manageriale ale şcolii. 

1.2. Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului financiar. 

1.3. Cunoaşterea şi aplicarea leagislaţiei în vigoare. 

1.4. Folosirea tehnologiei informatice în proiectare. 

2. Realizarea activității 

2.1. Organizarea activității. 

2.2. Înregistrarea şi prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de 

contabilitate  . 

2.3. Monitorizarea activităţii. 

2.4. Consilierea/ îndrumarea şi controlul periodic al personalului care gestionează valori 

materiale. 

2.5. Alcătuirea de proceduri. 

3. Comunicare și relaționare 

3.1. Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului. 

3.2. Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei. 

3.3. Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment. 

3.4. Evidenţa, gestionarea  și arhivarea documentelor. 

3.5. Asigurarea intefeţei privind licitațiile sau achizițiile directe. 

4. Managementul carierei și dezvoltării personale 

4.1. Nivelul şi stadiul propriei pregătiri profesionale. 

4.2. Formare profesională şi dezvoltare în carieră. 
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4.3. Coordonarea personalului din subordine privind managementul carierei. 

4.4. Participarea permanentă la instruirile organizate de ISJ, serviciul contabil al 

Consiliului local. 

5. Contribuția la dezvoltarea intituțională și promovarea imaginii unității școlare  

5.1. Planificarea bugetară prin prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea imaginii 

şcolii. 

5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind 

activitatea compartimentului. 

5.3. Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi / sau directorul care pot 

rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de 

responsabilitate. 

5.4. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU 

pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ. 

6. Conduita profesională 

  6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament) 

  6.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale 

7. Alte atribuții  

Atribuții delegate temporar sau permanent incluse în fișa postului. 

 

III. Atribuții specifice postului de tehnician/informatician 

 

a. În conformitate cu fișa postului 

1.Proiectarea activității 

            1.1. Corelarea activităţii tehnicianului cu activităţile şcolii. 

1.2. Realizarea planului managerial specific postului. 

1.3. Aplicarea reglementărilor legale în vigoare la locul de muncă şi în activităţile 

realizate cu elevii.  

1.4. Pregătirea resurselor informatice pentru activități didactice. 

2. Realizarea activității 

2.1. Îndeplinirea sarcinilor de serviciu prevăzute de fişa postului. 

2.2. Utilizarea raţională şi eficientă a resurselor materiale, financiare, informaţionale şi de 

timp. 

2.3. Formarea/dezvoltarea la elevi a unor deprinderi şi a unor abilităţi specifice calificării. 

3. Comunicare și relaționare 

3.1. Capacitatea de a face echipă cu cadrele didactice şi cu ceilalţi angajaţi ai şcolii 

3.2. Realizarea comunicării cu elevii. 

3.3. Realizarea comunicării cu conducerea unităţii de învăţământ. 

3.4. Monitorizarea situaţiilor conflictuale. 

4. Managementul carierei și dezvoltării personale 

4.1. Identificarea nevoilor proprii de formare. 

4.2. Participarea la activități de formare profesională și dezvoltare în carieră. 

4.3. Aplicarea cunoştinţelor/abilităţilor/ competenţelor dobândite. 

5. Contribuția la dezvoltarea intituțională și promovarea imaginii unității școlare  

5.1. Promovarea unei atitudini proactive faţă de activităţile şcolii. 
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5.2. Promovarea în comunitate a activităţii instituţiei, participând la programe şi 

parteneriate. 

5.3. Realizarea activităţilor în conformitate cu politica educaţională a şcolii. 

5.4. Respectarea şi aplicarea regulilor şcolii. 

6. Conduita profesională 

  6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament). 

  6.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 

7. Alte atribuții  

Atribuții delegate temporar sau permanent incluse în fișa postului. 

 

IV. Atribuții specifice postului de administrator patrimoniu  

 

a. În conformitate cu fișa postului 

1.Proiectarea activității 

            1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a activităţii conform specificului postului şi 

corelarea acestora cu documentele de proiectare ale unităţii de învăţământ 

1.2. Implicarea în elaborarea documentelor de proiectare a activităţii compartimentului 

funcţional. 

1.3. Folosirea TIC în activitatea de proiectare 

1.4. Elaborarea tematicii şi graficului de control ale activităţii din subordine. 

2. Realizarea activității 

2.1. Identificarea şi aplicarea soluţiilor optime, prin consultare cu conducerea unităţii, 

pentru toate problemele ce revin sectorului administrativ. 

2.2. Organizarea şi gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ. 

2.3. Elaborarea documentaţiei necesare,conform normelor în vigoare, pentru realizarea de 

achiziţii publice în vederea dezvoltării bazei tehnico-materiale a unităţii de învăţământ. 

2.4. Gestionarea inventarului mobil şi imobil al unităţii de învăţământ în registrul 

inventar al acesteia şi în evidenţele contabile. 

3. Comunicare și relaționare 

3.1. Relaţionarea eficientă cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 

3.2. Promovarea unui comportament asertiv în relatiile cu personalul unităţii de 

învăţământ. 

3.3. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii 

(cu elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi în cadrul comunităţii). 

3.4. Manifestarea atitudinii morale şi civile (limbaj, ţinută, respect, comportament). 

4. Managementul carierei și dezvoltării personale 

4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 

4.2. Participarea la activități de formare profesională și dezvoltare în carieră. 

4.3. Aplicarea în activitatea curentă a cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite 

prin formare continuă/perfecţionare. 

5. Contribuția la dezvoltarea intituțională și promovarea imaginii unității școlare  

5.1. Promovarea sistemului de valori al unităţii la nivelul comunităţii. 
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5.2. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor 

sociale. 

5.3. Participarea şi implicarea în procesul decizional în cadrul instituţiei şi la elaborarea şi 

implementarea proiectului instituţional. 

5.4. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor. 

5.5. Atragerea de sponsorizări în vederea dezvoltării bazei materiale a unităţii 

6. Conduita profesională 

  6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament) 

  6.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale 

7. Alte atribuții  

Atribuții delegate temporar sau permanent incluse în fișa postului. 

V. Atribuții specifice postului de bibliotecar 

 

a. În conformitate cu fișa postului 

1.Proiectarea activității 

            1.1. Respectarea  normelor biblioteconomice în vigoare recomandate pentru funcţionarea 

bibliotecii şcolare. 

 1.2. Respectartea procedurilor existente la nivelul unităţii cu privire la: 

 ● efectuarea operaţiunilor în documentele de evidenţă ( RFM, RI, Fişele de evidenţă, Fişe 

de  cititor) 

● transmiterea informațiilor în interiorul şi exteriorul unităţii. 

1.3. Realizarea planificării calendaristice a activităţii bibliotecii în concordanţă cu 

structura anului şcolar şi adaptată la particularităţile unităţii şcolare. 

1.4. Proiectarea anumitor activităţi de iniţiere şi valorificare a dimensiuniii educative a 

TIC în cadrul bibliotecii. 

1.5. Elaborarea de instrumente de planificare pe tipuri de activităţi: pedagogice, culturale, 

de comunicare şi de  gestionare a bibliotecii. 

2. Realizarea activității 

2.1. Organizarea resurselor bibliotecii în vederea punerii la dispoziţia utilizatorilor în 

cadrul activităţilor. 

2.2. Realizarea completă/corectă/legală a operaţiunilor de biblioteconomie 

(cataloage,clasificare/indexare, depozitare, evidenţă, împrumut,inventariere, casare) prin 

colaborare cu alte compartimente. 

2.3. Gestionarea prin securitate şi bună păstrare a dotării  şi colecţiilor bibliotecii. 

2.4. Organizarea de expoziţii, vizite şi întâlniri tematice , ateliere de creaţie privind 

promovarea ofertei bibliotecii în comunitate şi atragerea cititorilor. 

2.5. Adaptarea la complexitatea muncii pe baza nivelului de concepţie, de analiză şi 

sinteză a activităţii. 

3. Comunicare și relaționare 

3.1. Asigurarea unei bune comunicări şi relaţionări la nivel intern ( cu elevii, cadrele 

didactice, didactic auxiliar). 

3.2. Comunicarea eficientă cu utilizatorii externi (părini, comunitate) şi parteneri. . 
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3.3. Atragerea elevilor către activitățile bibliotecii și stimularea lecturii (număr fișe de 

cititor).. 

3.4. Consolidarea relaţiei dintre şcoală şi comunitate. 

3.5. Colaborarea cu instituţii de cultură şi educaţie în vederea realizării unor proiecte cu 

caracter cultural şi educativ. 

4. Managementul carierei și dezvoltării personale 

4.1. Analiza nivelului şi standiului propriei pregătiri profesionale. 

4.2. Participarea permanentă la cercuri şi activităţi metodice la nivel local judeţean, 

naţional. 

4.3. Participarea la programe de formare în vederea dezvoltării profesionale. 

5. Contribuția la dezvoltarea intituțională și promovarea imaginii unității școlare  

5.1. Realizarea integrală şi la timp a atribuţiilor stabilite de fişa postului. 

5.2. Respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii şcolare şi a 

Regulamentului intern al bibliotecii şcolare, respectarea normelor de conservare şi 

securitate a colecţiilor , a normelor PSI şi de protecţie a muncii. 

5.3. Promovarea valorilor culturale romăneşti prin realizarea de parteneriate educative  

naţionale şi internaţionale. 

5.4. Iniţiative personale privind stimularea donaţiilor şi obţinerea unor sponsorizări în 

scopul dezvoltării resurselor bibliotecii. 

5.5. Utilizarea raţională şi eficientă a alocaţiilor bugetare pentru achiziţii, abonamente 

6. Conduita profesională 

  6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament) 

  6.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale 

7. Alte atribuții  

Atribuții delegate temporar sau permanent incluse în fișa postului. 

 

Pentru personalul nedidactic sunt stabilite următoarele criterii de performanță: 

1. Gradul de îndeplinire al sarcinilor și atribuțiilor din fișa postului; 

2. Relaționare şi comunicare; 

3. Disponibilitate şi adaptare la conditii speciale; 

4. Adecvarea la complexitatea muncii; 

5. Inițiativa și asumarea responsabilității. 

 

CAPITOLUL IX 

DISPOZIŢII FINALE ȘI TRANZITORII 

Art. 66. Prezentul regulament va fi completat cu diverse norme şi reglementări după aprobarea lor 

prealabilă în Consiliul de Administraţie al unităţii. 

Art. 67. În unităţile de învăţământ preuniversitar, fumatul este interzis, conform prevederilor 

legislaţiei în vigoare. 
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Art. 68. În unităţile de învăţământ preuniversitar se asigură dreptul fundamental la învățătură și 

este interzisă orice formă de discriminare a elevilor și a cadrelor didactice, a personalului 

nedidactic și auxiliar. 

Art. 69.  Personalul unității de învățământ, elevii și părinții au obligația de a respecta toate 

prevederile prezentului regulament. Încãlcarea prevederilor prevãzute de prezentul regulament 

atrage după caz, rãspunderea disciplinarã a celor vinovaţi, prin aplicarea unor sancţiuni conform 

prevederilor legale în vigoare. 

 

 

 

Anexa 1 

SARCINI PRIVIND OFIŢERUL/PROFESORUL DE SERVICIU 
 

1. Ofiţerul de serviciu este cadrul didactic desemnat de către conducerea şcolii să 

îndeplinească această funcţie în conformitate cu graficul ofiţerilor de serviciu pe unitate. 

Acesta are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 

- coordonează şi supraveghează serviciul în întreaga unitate şcolară pentru asigurarea unei 

securităţi depline a elevilor şi a întregului personal al şcolii cât şi al bunurilor instituţiei; 

- coordonează activitatea profesorilor de serviciu; 

- ia în primire cataloagele, condica de prezenţă şi condica de procese – verbale de la serviciul 

secretariat în intervalul 7,30- 8,00 şi le predă aceluiaşi serviciu la ora 14,00/15:00; 

- întocmeşte procesul – verbal privind serviciul pe şcoală pentru ziua respectivă la sfârşitul 

programului, consemnând modul de desfăşurare al serviciului şi eventualele evenimente 

înregistrate; 

- colaborează cu profesorii de serviciu, şi informează operativ conducerea şcoli pentru 

rezolvarea eventualelor probleme care apar pe parcursul programului; 

 

2. Profesorii de serviciu sunt cadre didactice din şcoală (profesori pentru învăţământul 

gimnazial şi profesori pentru învăţământul primar) care sunt desemnate să efectueze 

serviciul pe un anumit sector repartizat în responsabilitate (structuri interioare: holuri, 

etaje, curţi, etc.) conform graficului întocmit de directorul adjunct şi aprobat de conducerea 

şcolii. Aceştia au următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 

 

- monitorizează şi supraveghează întreaga activitate din sectorul repartizat conform 

repartizării întocmite de directorul adjunct şi aprobate de conducerea şcolii; 

- controlează accesul, ţinuta elevilor şi asigură ordinea şi disciplina în zona de 

responsabilitate atribuită; 

- supraveghează elevii la intrarea şi ieşirea din şcoală cât şi deplasarea acestora în incinta 

şcolii (holuri, scări, săli de clasă, curţi, alte spaţii) 

- supraveghează elevii pe timpul pauzelor pe zona de intrări-ieşiri, culoare, scări elevi, clase, 

grupuri sanitare, curţi, având în grijă securitatea permanentă a acestora; 



24 
 

- supraveghează accesul persoanelor străine în şcoală şi deplasarea acestora în zona de 

interes însoţindu-le sau desemnând însoţitori; 

- în mod special, profesorii de serviciu de la parter ajutaţi de oamenii de întreţinere, 

supraveghează cele două intrări funcţionale şi controlează accesul în unitate a persoanelor 

străine; 

- colaborează cu diriginţii şi învăţătorii pentru remedierea unor deficienţe sau soluţionarea 

unor probleme legate de clasele acestora; 

- colaborează cu ofiţerul de serviciu şi informează conducerea şcolii pentru soluţionarea unor 

eventuale probleme care apar pe durata programului. 

3. Supravegherea elevilor la intrarea în şcoală va fi asigurată de către profesorul de serviciu de la 

parter, conform graficului de serviciu stabilit zilnic pe şcoală. Supravegherea elevilor în timpul 

pauzelor este asigurată de către profesorii de serviciu de pe fiecare palier, conform graficului 

profesorilor de serviciu pe şcoală.  

 

 
Anexa 2 

 
CODUL DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ  

AL ȘCOLII GIMNAZIALE "ELENA CUZA" PIATRA NEAMȚ 

 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

ART. 1  

(1) Prezentul cod de etică este elaborat în baza Ordinului Nr. 4831 din 30 august 2018 privind 

aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar 

(2) Codul este aplicabil personalului didactic din cadrul Școlii Gimnaziale "Elena Cuza" Piatra 

Neamț, responsabil cu instruirea şi educaţia, care, în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (2) - 

(3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

îndeplineşte funcţia de personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal didactic 

de conducere, de îndrumare şi de control, şi care are obligaţia, datoria morală şi profesională de a 

cunoaşte, de a respecta şi de a aplica prevederile prezentului cod. Personalul nedidactic are 

aceleași obligații.  

(3) Normele de conduitã profesionalã şi moralã prevãzute de prezentul cod se adaugă şi totodată 

particularizează acele norme de conduitã obligatorii stabilite prin alte acte normative în vigoare 

la nivel naţional, în cadrul sistemului de învãţãmânt şi la nivelul instituţiei, privind: 

a) Legea Educaţiei Naționale Nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

b) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul Preuniversitar; 

c) Regulamentul de Ordine Interioară;  
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d) Statutul elevului; 

e) Drepturile copilului şi drepturile tinerilor; 

f)  Drepturile minoritãţilor; 

g) Combaterea discriminãrii; 

h) Accesul cetãţenilor la informaţiile de interes public; 

 

(4) Rezultatele aşteptate în urma aplicãrii prezentului cod sunt: 

a) o conduitã profesionalã care sã conducã la dezvoltarea şi menţinerea prestigiului instituţiei;  

b) informarea publicului cu privire la conduita profesionalã, etică şi morală a personalului şcolii 

în exercitarea profesiei; 

 

(5) Codul de conduită al şcolii vizează: 

a) concretizarea elementelor de conduită prevăzute în legile şi regulamentele aferente sistemului 

educaţional din România; 

b) cristalizarea alături de normele cu caracter general a unui set particularizat de norme şi valori 

pentru Şcoala Gimnazială „Elena Cuza” Piatra Neamţ; 

c) consolidarea condiţiilor de muncă echitabile; 

d) preîntâmpinarea şi eventual soluţionarea conflictelor de interese; 

e) respectarea confidenţialităţii instituţiei; 

f) asigurarea transparenţei informaţiilor cu caracter public; 

g) prevenirea unor eventuale acte de corupţie; 

h) stimularea responsabilităţii profesionale şi morale a personalului implicat. 

 

(6) Încãlcarea regulilor de conduitã prevãzute de prezentul cod atrage după caz, rãspunderea 

disciplinarã a celor vinovaţi, prin aplicarea unor sancţiuni conform prevederilor legale în vigoare. 

 

ART. 2  

Codul instituie un ansamblu de valori, principii şi norme de conduită menite să contribuie la 

coeziunea instituţională şi a grupurilor de persoane implicate în activitatea educaţională, prin 

formarea şi menţinerea unui climat bazat pe cooperare şi competiţie după reguli corecte.  

ART. 3  

Respectarea prevederilor prezentului cod reprezintă o garanţie a creşterii calităţii şi prestigiului 

unității de învățământ, scop posibil de atins prin intermediul următoarelor obiective:  

a) menţinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuţiilor personalului didactic;  

b) creşterea calitativă a relaţiilor dintre părţile implicate în actul educaţional;  

c) eliminarea practicilor inadecvate şi imorale ce pot apărea în mediul educaţional preuniversitar;  

d) creşterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educaţională;  

e) facilitarea promovării şi manifestării unor valori şi principii aplicabile în mediul şcolar 

preuniversitar, inserabile şi în spaţiul social;  

f) sensibilizarea opiniei publice în direcţia susţinerii valorilor educaţiei.  



26 
 

CAPITOLUL II 

Valori, principii şi norme de conduită 

ART. 4  

(1)Personalul didactic trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în conformitate cu 

următoarele valori şi principii:  

a) imparţialitate şi obiectivitate; 

b) independenţă şi libertate profesională; 

c) responsabilitate morală, socială şi profesională; 

d) integritate morală şi profesională; 

e) confidenţialitate şi respect pentru sfera vieţii private; 

f) primatul interesului public; 

g) respectarea şi promovarea interesului superior al beneficiarului direct al educaţiei; 

h) respectarea legislaţiei generale şi a celei specifice domeniului; 

i) respectarea autonomiei personale; 

j) onestitate şi corectitudine; 

k) atitudine decentă şi echilibrată; 

l) toleranţă; 

m) autoexigenţă în exercitarea profesiei; 

n) interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională, în  

creşterea calităţii activităţii didactice şi a prestigiului unităţii şi instituţiei de învăţământ 

preuniversitar, precum şi a specialităţii, domeniului în care îşi desfăşoară activitatea;  

o) implicare în procesul de perfecţionare a caracterului democratic al societăţii.  

(2)În acest context, prezentul Cod de etică și deontologie profesională promovează:  

a)  Competenţa profesională;  

b)  Integritatea morală;  

c)  Cultura organizațională;  

d)  Formele respectului (faţă de muncă şi valori, faţă de persoane şi comunitate);  

e)  Creativitatea, inițiativa şi personalitatea;  

f)  Armonizarea interesului individual cu cel colectiv;  

g)  Deschiderea către viaţa comunităţii;  

h)  Alinierea la tendinţele și practicile învăţământului european.  

 

(3)Scopurile prezentului document sunt de a:  

a)  servi drept un ghid pentru practicile etice ale personalului educaţional;  

b)  autoevalua şi evalua egal responsabilităţile cadrelor didactice faţă de elevi, părinţi, colegi şi 

personalul de conducere;  

c)  informa elevii/părinţii deserviţi de către personalul şcolii cu privire la practicile  
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educaţionale acceptabile şi comportamentul aşteptat de aceștia din partea profesorilor.  

 

(4)Obiectivele codului de conduită etică sunt:  

 

a) promovarea valorilor si principiilor etice; 

b) crearea unui climat etic adecvat activităţii profesionale în acord cu misiunea instituţiei;  

c) prevenirea şi rezolvarea conflictelor etice; 

d) descurajarea practicilor imorale; 

e) sancţionarea abaterilor de la valorile si cultura instituţiei.  

 
ART. 5 

 

În relaţiile cu beneficiarii direcţi ai educaţiei, personalul didactic are obligaţia de a cunoaşte, de a 

respecta şi de a aplica norme de conduită prin care se asigură:  

a) ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a beneficiarilor direcţi ai educaţiei prin: 

(i) supravegherea atât pe parcursul activităţilor desfăşurate în unitatea de  

învăţământ, cât şi în cadrul celor organizate de unitatea de învăţământ în afara acesteia;  

(ii) interzicerea agresiunilor verbale, fizice şi a tratamentelor umilitoare asupra beneficiarilor 

direcţi ai educaţiei;  

(iii) protecţia fiecărui beneficiar direct al educaţiei, prin sesizarea oricărei forme de violenţă 

verbală sau fizică exercitate asupra acestuia, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă 

sau de exploatare a acestuia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

(iv) combaterea oricăror forme de abuz;  

(v) interzicerea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu beneficiarii direcţi ai educaţiei;  

 

b) interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie: 

(i) fraudarea examenelor; 

(ii) solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, 

cadouri sau prestarea anumitor servicii, în vederea obţinerii de către beneficiarii direcţi ai 

educaţiei de tratament preferenţial ori sub ameninţarea unor sancţiuni, de orice natură ar fi 

acestea;  

(iii) favoritismul;  

(iv) meditaţiile contra cost cu beneficiarii direcţi ai educaţiei de la formaţiunile de studiu la care 

este încadrat;  

c) asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei incluzive;  

d) respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui beneficiar direct al 

educaţiei.  

ART. 6  

În relaţiile cu părinţii şi cu reprezentanţii legali ai beneficiarilor direcţi ai educaţiei, personalul 

didactic respectă şi aplică norme de conduită prin care se asigură:  
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a) stabilirea unei relaţii de încredere mutuală şi de comunicare;  

b) respectarea confidenţialităţii informaţiilor, a datelor furnizate şi a dreptului la viaţă privată şi 

de familie;  

c) neacceptarea primirii de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaţionale 

oferite, în condiţiile art. 5 lit. b) pct. (ii);  

d) recomandarea de auxiliare curriculare sau materiale didactice, cu precădere a celor deschise şi 

gratuite, fără a impune achiziţionarea celor contra cost.  

ART. 7  

(1) Relaţiile colegiale ale personalului didactic se bazează pe respect, onestitate, solidaritate, 

cooperare, corectitudine, toleranţă, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială.  

(2) În activitatea profesională, personalul didactic evită practicarea oricărei forme de 

discriminare şi denigrare în relaţiile cu ceilalţi colegi şi acţionează pentru combaterea fraudei 

intelectuale, inclusiv a plagiatului.  

ART. 8  

Personalul didactic care îndeplineşte funcţii de conducere, de îndrumare şi de control sau care 

este membru în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ sau al inspectoratului şcolar 

respectă şi norme de conduită managerială prin care se asigură:  

a) promovarea standardelor profesionale şi morale specifice; 

b) aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice; 

c) evaluarea obiectivă conform atribuţiilor, responsabilităţilor şi sarcinilor de serviciu din fişa 

postului; 

d) prevenirea oricărei forme de constrângere sau abuz din perspectiva funcţiei deţinute;  

e) prevenirea oricărei forme de hărţuire, discriminare a personalului didactic şi a beneficiarilor 

direcţi ai educaţiei.  

ART. 9  

În exercitarea activităţilor specifice (şcolare şi extraşcolare), personalului didactic îi este interzis:  

a) să folosească baza materială din spaţiile de învăţământ în vederea obţinerii de beneficii 

materiale personale directe sau indirecte;  

b) să folosească, să producă sau să distribuie materiale pornografice scrise, audio ori vizuale;  

c) să organizeze activităţi care pun în pericol siguranţa şi securitatea beneficiarilor direcţi ai 

educaţiei sau a altor persoane aflate în incinta unităţii sau a instituţiei de învăţământ;  
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d) să consume alcool şi substanţe interzise, cu excepţia celor recomandate medical;  

e) să permită şi să încurajeze consumul de alcool şi de substanţe interzise de către beneficiarii 

direcţi ai educaţiei, cu excepţia celor recomandate medical;  

f) să organizeze şi să practice pariuri şi jocuri de noroc. 

 

ART. 10 

 

În relaţiile cu alte unităţi şi instituţii de învăţământ, precum şi cu instituţiile şi reprezentanţii 

comunităţii locale, personalul didactic respectă şi aplică norme de conduită prin care:  

a) asigură sprijin în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;  

b) manifestă responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către instituţiile de stat în 

protejarea drepturilor beneficiarului direct al educaţiei, atunci când interesul şi nevoia de 

protecţie a acestuia impun acest lucru.  

CAPITOLUL III 

PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI NORME DE CONDUITĂ 

CU CARACTER GENERAL 

 

Art. 11. (1) Întreg personalul şcolii (managerial, dicatic, didactic auxiliar şi nedidactic) are 

obligaţia să respecte principiile fundamentale şi normele de conduitã profesionalã şi moralã 

prevãzute de prezentul cod şi de a le practica în interesul instituţiei şi în interes public.  

      

1. Respectarea drepturilor omului şi a echitãţii 

 

Art. 12. (1) Personalul şcolii trebuie sã respecte şi sã promoveze demnitatea individului, unicitatea 

şi valoarea fiecãrei persoane, precum şi unicitatea situaţiei în care se aflã. Toţi angajaţii şcolii au 

urmãtoarele obligaţii în acest sens: 

a) sã respecte drepturile fundamentale ale omului, pornind de la faptul cã toţi oamenii 

sunt liberi şi egali în drepturi; 

b) sã îşi exercite atribuţiile în concordanţã cu regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţilor şcolare şi cu regulamentul intern; 

     c) sã ţinã seama, în exercitarea activitãţii lor, de respectarea necondiţionatã a legilor şi a 

altor reglementãri în domeniul educaţiei şi învãţãmântului; 

     d) sã aplice un tratament corect şi echitabil elevilor şi tuturor persoanelor cu care 

colaboreazã; sã respecte valorile morale şi religioase şi cultura organizaţională a instituţiei în 

care activeazã; 

     e) sã combatã orice acte de discriminare sau exploatare, indiferent dacã acestea sunt 

directe sau indirecte; 

     f) sã apere cu loialitate prestigiul instituţiei în care îşi desfãşoarã activitatea.  

 

2. Transparenţã şi responsabilitate 
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Art. 13. (1) Personalul şcolii trebuie să respecte toate reglementările privind accesul la 

informaţiile publice dar totodată se impune obligaţia tratării cu maximă responsabilitate a tuturor 

informaţiilor în scopul exactităţii, confidenţialităţii şi protejării instituţionale. În acest sens, 

personalul şcolii are urmãtoarele obligaţii: 

    a) sã respecte principiul transparenţei tuturor categoriilor de informaţii care intereseazã 

elevii, părinţii, absolvenţii, membri ai comunităţii, instituţiile cu care colaboreazã şi publicul 

larg, asigurând o informare corectã şi la timp; 

     b) sã informeze periodic opinia publicã despre activitãţile desfãşurate şi despre modul în 

care sunt gestionate resursele sale materiale şi financiare; 

     c) sã fie responsabil pentru deciziile adoptate atât în faţa propriei instituţii şi în faţa 

instituţiilor partenere sau cu responsabilităţi de coordonare, verificare şi control;      

d) sã se distingã prin implicare activã în problemele profesionale şi publice, prin 

colegialitate şi atitudine civicã; 

     e) sã respecte standardele etice şi profesionale în reprezentãrile publice ale unităţii 

şcolare; 

     f) sã combatã orice act de dezinformare, calomniere, denigrare publicã a activităţii şcolii 

şi a persoanelor din instituţie.  

      

3. Confidenţialitate 

 

Art. 14. (1) Personalului unităţii şcolare îi este interzis sã dezvãluie datele, informaţiile şi 

documentele la care are acces în timpul exercitării atribuţiilor şi a obligaţiilor de serviciu, sã 

utilizeze sau sã facã publice aceste informaţii fãrã autorizare clarã şi expresã din partea 

conducerii şcolii şi numai dacã existã un drept legal ori profesional sau există datoria de a face 

publice informaţiile respective. În acest sens, aceştia au urmãtoarele obligaţii: 

     a) sã nu utilizeze în interes personal sau în beneficiul unui terţ informaţiile dobândite în 

cursul desfãşurãrii activitãţilor profesionale; 

     b) sã trateze în mod adecvat toate informaţiile şi documentele obţinute în exercitarea sau 

cu ocazia exercitãrii atribuţiilor şi obligaţiilor de serviciu, ţinând cont de confidenţialitatea 

acestora; 

     c) sã nu foloseascã informaţiile obţinute în cursul activitãţii în scopuri personale sau 

contrar legii; 

     d) sã asigure confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor care ar putea aduce 

atingere prestigiului şi imaginii publice a instituţiei sau a unei persoane anume. 

      

4. Profesionalism 

 

Art. 15. (1) Personalul şcolii trebuie sã îşi desfãşoare activitatea numai în aria de competenţã 

profesionalã determinatã de calificarea profesionalã, expertiza şi experienţa profesionalã. În acest 

sens, angajaţii unităţilor şcolare au urmãtoarele obligaţii:  

     a) sã îşi îndeplineascã atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţã, eficienţã, 

corectitudine şi conştiinciozitate; 

     b) sã aibã iniţiative şi sã îşi dezvolte propriile competenţe profesionale; 

     c) sã respingã comportamentul superficial şi dezinteresul faţã de activitãţile desfãşurate; 

     d) sã dea dovadã de rãbdare şi amabilitate, tact şi diplomaţie, de abilitatea de a ceda în 
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unele privinţe evitând atitudinile rigide; 

     e) sã dea dovadã de prezenţã de spirit, intuiţie, creativitate şi inventivitate în rezolvarea 

unor situaţii neprevãzute. 

      

5. Obiectivitate şi corectitudine 

 

Art. 16. (1) Personalului managerial, didactic, didactic auxiliar şi nedidactic care îndeplineşte 

permanent sau periodic anumite  responsabilităţi de evaluare a activităţii altor persoane din 

instituţie, îi revine obligaţia realizării acestei activităţi cu obiectivitate, corectitudine şi 

profesionalism în conformitate cu criterii şi standarde recunoscute şi în interesul instituţiei. 

Astfel, angajaţii şcolii au urmãtoarele obligaţii în funcţie de responsabilităţile care le revin: 

     a) să aplice cu responsabilitate şi tact metodele şi instrumentele de evaluare adoptate de 

instituţie; 

 b) să nu utilizeze instrumentul evaluării drept mijloc de constrângere a persoanelor;  

     c) sã nu se lase influenţaţi de interese personale sau ale unor terţi în formularea 

aprecierilor evaluative; 

     d) sã nu trateze cu superficialitate informaţiile, datele şi documentele utilizate în procesul 

evaluării; 

     e) sã motiveze şi să argumenteze aprecierile formulate în conformitate cu setul de 

responsabilităţi atribuite, cu nivelul competenţelor demonstrate, cu standardele de evaluare 

promovate şi reglementările legale; 

 

6. Exactitate şi legalitate 

 

Art. 17. (1) Întregului personal angajat şi îndeosebi personalului didactic auxiliar îi revine 

obligaţia administrării şi întocmirii corecte şi complete a documentelor instituţiei şi stabilirea 

unor relaţii principiale cu publicul şi reprezentanţii altor instituţii.  Pentru respectarea acestor 

principii, angajaţii şcolii au urmãtoarele obligaţii: 

     a) sã respecte termenele lucrãrilor;  

     b) sã stabileascã relaţii corecte şi oneste cu publicul, respectând legile, pe baza cãrora îşi 

desfãşoarã activitatea; 

     c) sã ţinã cont de principiile unice de angajare în muncã, de normele de sãnãtate şi de 

protecţie a muncii, de crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetãţeni şi 

personalul din instituţie; 

     d) sã aibã abilitãţi de comunicare scrisã şi oralã, de a prezenta simplu şi clar, într-un 

limbaj accesibil publicului larg, idei sau mesaje specifice domeniului. 

 

7. Integritate morală 

 

Art. 18. (1) Întregului personal al şcolii îi revine obligaţia de a adopta un comportament verbal, 

atitudinal şi acţional responsabil, exemplar şi în conformiate cu codul deotologic al profesiei şi 

exigenţele instituţiei. Pentru atingerea acestui deziderat, angajaţii şcolii au urmãtoarele obligaţii: 

     a) să adopte un comportament social şi profesional de înaltă moralitate; 

b) sã descurajeze practicile imorale şi abaterile de la valorile instituţiei; 

     c) sã creeze un climat etic adecvat activitãţii profesionale, în acord cu ţelurile instituţiei; 
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     d) sã dea dovadã de onestitate, corectitudine şi devotament faţă de instituţie în toate 

activitãţile desfãşurate;  

    e) sã evite conflictele de interese în exercitarea profesiei; 

     f) sã nu solicite sau sã nu accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun 

avantaj ori beneficiu în exercitarea funcţiei publice pe care o deţin şi sã nu abuzeze în niciun fel 

de aceastã funcţie. 

 

CAPITOLUL IV  

NORME DE CONDUITĂ CU CARACTER SPECIFIC 

Corpul profesoral 

 

Art. 19. (1) Întregul personal didactic al şcolii, de predare şi conducere după caz, are următoarele 

obligaţii cu caracter profesional, etic şi moral: 

 a) să respecte întocmai programul şi orarul şcolii venind în instituţie cu cel puţin 10 min. 

înainte de începerea programului zilnic (sau a orarului individual) şi cu 20 min. înainte de 

începerea programului în zilele prevăzute pentru îndeplinirea serviciului pe şcoală; 

 b) să îndeplinească cu maximă seriozitate şi profesionalism întreaga activitate desfăşurată 

în şcoală (didactică şi extradidactică) în interesul elevilor şi al instituţiei; 

 c) să răspundă cu solicitudine şi profesionalism la toate solicitările adresate de conducerea 

instituţiei în scopul îndeplinirii la un nivel cât mai înalt al obiectivelor instituţiei; 

 d) să manifeste preocupare zilnică pentru pregătirea şi desfăşurarea la un nivel cât mai înalt 

a tuturor activităţilor didactice pe întreaga durată a programului; 

 e) să manifeste preocupare continuă pentru propria dezvoltare în plan profesional (de 

specialitate, ştiinţific şi metodic) prin participări la cursurile şi modalităţile periodice de formare 

şi perfecţionare; 

 f) să manifeste o preocupare permanentă pentru întărirea în faţa elevilor, părinţilor şi al 

comunităţii al rolului de model profesional, etic şi moral, prin toate formele de atitudine: verbală, 

comportamentală şi vestimentară; 

 g) să manifeste o preocupare permanentă pentru optimizarea relaţionării cu: elevii, celelalte 

cadre didactice, conducerea şcolii, celelalte categorii de personal, părinţii, reprezentanţi ai 

instituţiilor şi ai comunităţii locale; 

 h) să monitorizeze permanent frecvenţa elevilor la şcoală şi să colaboreze cu diriginţii, 

învăţătorii şi cu conducerea şcolii pentru soluţionarea eventualelor cazuri de absenteism; 

 i) să cultive permanent spiritul de respect faţă de beneficiarii direcţi şi indirecţi ai actului 

instructiv-educativ şi faţă de întregul personal al şcolii; 

 j) să manifeste o preocupare permanentă pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii 

elevului; 

 k) să dovedească preocupare pentru menţinerea şi chiar dezvoltarea prestigiului şcolii. 

 (2) Întregul personal didactic de predare are următoarele obligaţii legate de activitatea de 

evaluare realizată la clasă: 

     a) o evaluare a elevilor obiectivă şi conformă cu principiile pedagogice şi docimologice pe 

parcursul procesului instructiv-educativ; 

 b) neutilizarea notei sau calificativului drept mijloc de constrângere a elevului în procesul 

evaluării;  
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     c) realizarea unei evaluări permanente şi a unei notări ritmice pentru toţi elevii; 

     d) motivarea notelor şi calificativelor acodate pe baza criteriilor şi standardelor de evaluare 

acceptate la nivel naţional; 

 e) utilizarea caietului de observaţii al profesorului ca instrument pentru monitorizarea 

continuă a activităţii elevilor; 

 f) a conferi evaluării un rol obiectiv, stimulativ şi motivant. 

  

 
Elevii 

Art. 20. (1) Ca şi beneficiari direcţi ai serviciului educaţional dar şi participanţi activi în procesul 

instructiv-educativ, elevii au următoarele obligaţii: 

 a) să frecventeze şcoala zilnic şi pe toată durata programului conform orarului pe clase; 

 b) să depună tot efortul pentru însuşirea cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor necesare 

în vederea dezvoltării competenţelor prevăzute în programele şcolare specifice tuturor 

disciplinelor de învăţământ; 

 c) să contribuie pe măsura aptitudinilor personale la păstrarea prestigiului şcolii; 

 d) să manifeste respect faţă de conducerea şcolii, de întregul personal didactic, didactic 

auxiliar, nedidactic; 

 e) să nu aducă jigniri şi niciun prejudiciu de imagine şcolii şi nici unei persoane din: corpul 

profesoral, conducerea şcolii, personalul didactic auxialiar şi personalul nedidactic; 

 f) să nu provoace vătămări fizice sau morale nici să aducă jigniri sau prejudicii de imagine 

vreunui alt elev; 

g) să dovedească respect faţă de ceilalţi elevi, faţă de bunurile şcolii şi faţă de şcoală ca 

instituţie; 

h) să reprezinte şcoala cu cinste în orice circumstanţă din interiorul sau din exteriorul 

instituţiei; 

 i) să dovedească un comportament civilizat din punct de vedere verbal, atitudinal (gestică) 

şi vestimentar la şcoală, acasă, în societate. 

  

Personalul didactic auxiliar 

Art. 21. (1) Pe lângă normele stipulate la paragrafele anterioare cu referire la întregul personal al 

şcolii, întregului personal didactic auxiliar îi revin şi următoarele obligaţiile: 

 a) să manifeste permanent o atitudine plină de respect şi profesionalism în relaţia cu: elevii, 

conducerea şcolii, întregul corp profesoral, personalul nedidactic, părinţii, reprezentanţi ai unor 

instituţii din sistem sau din afara sistemului, cu publicul larg; 

 b) să manifeste permanent preocupare pentru propria dezvoltare în plan profesional prin 

participarea periodică la cursurile de formare şi perfecţionare. 

  

Personalul nedidactic 

Art. 22. (1) Pe lângă normele stipulate la paragrafele anterioare cu referire la întregul personal al 

şcolii, întregul personal nedidactic are şi următoarele obligaţiile: 

 a) să manifeste permanent o atitudine plină de respect şi solicitudine în relaţia cu: elevii, 

conducerea şcolii, întregul corp profesoral, personalul didactic auxiliar, părinţii, reprezentanţi ai 

unor instituţii din sistem sau din afara sistemului, cu orice persoană care intră în incinta şcolii; 

 b) să manifeste permanent preocupare pentru progresul în plan profesional. 
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Părinţii 

Art. 23. (1) Ca şi beneficiari indirecţi ai actului instructiv-educativ dar ca şi parteneri activi în 

parteneriatul elev–şcoală–familie, părinţilor le revin următoarele obligaţii: 

 a) să asigure frecvenţa zilnică a propriilor copii la şcoală; 

 b) să monitorizeze regulat gradul de frecventare al şcolii de către proprii copii; 

 c) să monitorizeze regulat activitatea şcolară şi extraşcolară a propriilor copii; 

 d) să realizeze o legătură permanentă cu şcoala prin participarea regulată la toate şedinţele 

cu părinţii şi menţinerea deschisă a tuturor canalelor de comunicare; 

 e) să asigure condiţiile optime pentru traiul decent al propriilor copii; 

 f) să demonstreze preocupare permanentă pentru susţinerea materială, morală şi afectivă a 

propriilor copii; 

 g) să manifeste interes pentru sprijinirea progresului şcolar al copiilor; 

 h) să manifeste respect faţă de şcoală ca şi instituţie şi faţă de personalul şcolii; 

 i) să răspundă cu interes la solicitările venite din partea şcolii privind optimizarea 

parteneriatului tripartit în scopul asigurării progresului şcolar şi dezvoltării armonioase a 

personalităţii elevilor. 

  

Vizitatorii ocazionali 

 

Art. 24. (1) Partenerii, reprezentanţii din cadrul comunităţii, ai unor autorităţi şi instituţii locale 

care  interrelaţionează cu unitatea de învăţământ şi inclusiv publicul larg care intră ocazional în 

incinta şcolii au obligaţia: 

 a) să respecte programul şcolii şi să nu deranjeze personalul didactic de predare şi elevii pe 

durata orelor de curs, aşteptând până la pauză, după ce în prealabil și-au anunțat prezența în incinta 

școlii; 

 b) să adopte totdeauna un comportament plin de respect faţă de instituţie şi personalul 

angajat; 

 
ART. 25 

 

Comisia de Etică este responsabilă pentru: 

 

a) Promovarea principiilor și normelor de etică și deontologie profesională;  

b) Revizuirea periodică şi afișarea modificărilor făcute la Codul de etică;  

c) Diseminarea și explicarea conţinutului Codului de etică; 

d) Repartizarea responsabilităţilor pentru monitorizarea comportamentelor.  

 
CAPITOLUL V 

Dispoziții finale: 

1. Prezentul cod a fost întocmit în conformitate cu Codul-cadru de etică al personalului didactic 

din învățământul preuniversitare, aprobat prin OMEN nr. 4831/30.08.2018.  

2. Încălcările prevederilor prezentului cod reprezintă abateri disciplinare şi se sancţionează 

conform legislaţiei în vigoare.  



35 
 

3. Prezentul proiect de Cod de etică și deontologie profesională va fi supus spre dezbatere în 

ordinea menționată de către Consiliul Profesoral, şi apoi va fi prezentat spre aprobare, Consiliul 

de Administrație al școlii.  

4. Din momentul aprobării, codul, în forma finală, devine obligatoriu pentru tot personalul 

unității. Obligativitatea este individuală şi constă în cunoaşterea, însuşirea şi respectarea 

principiilor şi normelor din prezentul cod.  


