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CAPITOLUL I  ASPECTE GENERALE 

   Art. 1  Prezentul Regulament de organizare și funcționare al unității de învățământ Școala Gimnazială ”Nifon Bălășescu” Tulcea  se aplică şi este 

obligatoriu întregului personal al şcolii, indiferent  de  durata  contractului  de  muncă  (personal angajat temporar, prin cumul sau normă 

incompletă din unitate, studenţilor aflaţi în practica pedagogica îndrumătorilor acestora şi pentru personalul angajat pentru o perioada determinată), 

tuturor elevilor şi părinţilor. 

     Art. 2  Conducerea şcolii va coordona negocierea actualului Regulament cu Consiliului de Administratie, Consiliul Elevilor, Comitetul de Părinţi, 

Consiliul Profesoral şi prelucrarea sa de către toţi profesorii diriginţi / învăţători la clase, tuturor elevilor şi părinţilor acestora sub semnătură. Un 

exemplar din Regulament va exista la biblioteca şcolii putând fi consultat de orice angajat al acesteia, elevi, părinţi (pe baza de împrumut) și la 

avizierul școlii.  

    Art. 3  Elevii vor lua la cunoştinţă prezentul regulament în primele ore de consiliere de la începutul an ului şcolar şi începutul semestrului, iar 

părinţii în prima şedinţă de la începutul anului şcolar în  primele 2 saptamani, prin semnarea unui proces verbal.  

   Art. 4  Conducerea scolii are obligaţia de a prezenta    conţinutul Regulament de organizare și funcționare a unității de învățământ Școala Gimnazială 

”Nifon Bălășescu” Tulcea  în formă finală, după revizuire, personlului didactic, didactic auxiliar și nedidactic. Învatatorii/educatoarele/profesorii 

diriginti au obligația prelucrarii prezentului Regulament tuturor elevilor si părinților acestora, iar administratorul școlii/structurii are obligaţia de 

a -l prelucra personalului nedidactic. 

 Art.  5  Regulile  de  disciplina  si  obligatiile  reciproce  ale  intregului  personal,  precum  si  ale  elevilor  si parintilor sunt stabilite in vederea 

desfasurarii in conditii optime si la standarde ridicate de calitate a procesului instructiv-educativ si activităţi conexe care se desfasoara in cadrul 

scolii. 

  Art. 6 Şcoala Gimnazială ,,Nifon Bălășescu” Tulcea c u p r i n d e următoarele formațiuni  de studiu: 

a) Î n v ă ț ă m â n t u l  p r e ș c o l a r ( p r o g r a m  n o r m a l  ș i  p r o g r a m  p r e l u n g i t ) ;  

b) Î n v ă ț ă m â n t u l  p r i m a r ;  

c) Î n v ă ț ă m â n t u l  g i m n a z i a l ;  

Art. 7 Prezentul regulament conţine prevederi privind organizarea si funcționarea unității de învățământ Școala  Gimnazială "Nifon Bălășescu" Tulcea  

ce are în structură: învățământ preșcolar – Grădinița nr.6, Grădinița cu program  prelungit  nr. 2; Învățământ primar si învățământ gimnazial în 

conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar ORDIN nr. 5.447 din 31 august 2020, ,  Legea 

educației 1/2011, OMENCŞ nr. 4742/10.08.2016 – Statutul elevului, Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii în educaţie, Codul muncii, cu 

ordinele, actele normative elaborate de M.E.N. si cu deciziile I.S.J. Tulcea.  

Art.8  Regulament de organizare și funcționare a unității de învățământ Școala Gimnazială ”Nifon Bălășescu” Tulcea este anexă a Regulamentului  de 

organizare si functionare a unităţilor de invaţămant preuniversitar, aprobat  prin ORDIN M.E.C. nr. 5.447 din 31 august 2020 Legea nr. 1/2011, 

OMENCŞ nr. 4742/10.08.2016 – Statutul elevului ; 

Art.9 Cuprinde prevederi si reglementari adaptate la specificul Şcolii Gimnaziale „Nifon Bălăşescu” Tulcea şi aprobat de către consiliul profesoral şi 

consiliul de administraţie; 

Art.10 Respectarea Regulament de organizare și funcționare a unității de învățământ Școala Gimnazială ”Nifon Bălășescu” Tulcea   este obligatorie 

pentru întreg personalul salariat al unităţii de învăţămant, pentru elevi si părinţi, reprezentanţii legali ai acestora. 

Art.11 Unitatea de învăţământ este organizată si funcţionează în baza legislaţiei generale şi speciale, a analizelor sanitare aprobate pentru fiecare an 

şcolar în curs; 



 3 

Art.12 Prin reprezentantul legal, unitatea de învăţământ va aplica principiile  Declaraţiei Universale a drepturilor Omului, ale Convenţiei cu privire la 

drepturile copilului; 

Art.13 In incinta scolii sunt interzise crearea si funcționarea oricăror formațiuni politice, desfășurarea activităților de organizare si propagandă politică 

sau a celor de prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele de moralitate, primejduind sănătatea mintală sau psihică a elevilor; 

Art.14 Structura anului școlar se stabileşte prin ordin al M.E.C.Ș. si se respectă întocmai.  

CAPITOLUL al II-lea      ORGANIZAREA ȘCOLII 

Art.15 Activitatea didactica curentă se desfăşoară în două schimburi după cum urmează: 

1- schimbul I, clasele pregătitoare, clasele  I-IV între orele 8,00-11, 50/12,45, durata orei este de 45 minute cu pauză de 15 minute, iar pauza mare de 

20 minute;  

2- schimbul al II- lea, clasele V-VIII între orele 12,10-19,00, durata orei este de 50 minute cu pauza de 10 minute după fiecare oră de curs; 

3- înv. preșcolar S I 07,30-12,30, S II 12,00-17,00; 

4- În situaţii speciale durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi modificată cu aprobarea Inspectoratului Şcolar Judeţea, la propunerea documentată a 

Consiliului de Administraţie. 

5- În situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, cursurile şcolare faţă în faţă pot fi suspendate pe o perioadă 

determinată, potrivit reglementărilor aplicabile. 

6- Suspendarea cursurilor se poate face, după caz: 

a)la nivelul unor formaţiuni de studiu - grupe/clase din cadrul unităţii de învăţământ, precum şi la nivelul unităţii de învăţământ - la cererea 

directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii, cu informarea inspectorului şcolar general/, respectiv cu aprobarea 

inspectorului şcolar general şi informarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării; 

b)la nivelul grupurilor de unităţi de învăţământ din acelaşi judeţ - la cererea inspectorului şcolar general, cu aprobarea ministerului; 

c)la nivel regional sau naţional, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ca urmare a hotărârii comitetului judeţean/al municipiului 

Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, respectiv Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU/CNSU), după caz. 

În situaţii excepţionale, inclusiv pe perioada declarării stării de urgenţă/alertă, Ministerul Educaţiei şi Cercetării elaborează şi aprobă, prin 

ordin al ministrului, metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a activităţilor prin intermediul tehnologiei, al internetului, platformei 

educaționale a școlii. 

 

Art.16 La clasele pregătitoare și la clasele  I-IV  orarul va fi proiectat de către învăţători în colaborare cu profesorii ce predau anumite discipline la clasele 

primare. 

 La clasele gimnaziale orarul va fi proiectat de către  o comisie desemnată de directorul unitatii, pe baza curbei de efort săptămânal, a concordanţei 

cu programul altor instituţii şcolare (dacă este cazul). 

 Orarul aprobat de către director va fi adus la cunoştintă elevilor de către învăţători si diriginţi şi va fi afişat la loc vizibil în cancelarie şi în sălile de 

clasă. 

Art.17  Activitatea copiilor/elevilor are loc în incinta şcolii, iar în cazuri speciale aceasta poate avea loc, cu aprobarea conducerii şcolii în (biblioteci, 

muzee, spaţii destinate activităţilor culturale ș.a.). 

Art. 18. Şedinţele  Consiliului  profesoral  se  desfăşoară  conform planului    managerial,  în  zilele  şi  la orele  stabilite  de  Consiliul  de  

Administraţie. 

Art. 19 Profesorii participa la cercurile pedagogice după graficul stabilit de CCD/ centrele de formare profesională/centrele de perfecționare, ISJ  
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Tulcea, iar prezenta este obligatorie. Cadrele didactice au obligatia sa participe la cursurile de formare pentru care au optat in perioadele 

stabilite de CCD. In caz de neprezentare acestea vor da o declaraţie către conducerea școlii si vor fi sancţionate. 

Art. 20 Orice activităţi, altele decât cele prevăzute în orarul şcolii, se pot organiza în şcoală cu elevii numai cu aprobarea directorului scolii. 

Art.21 La activităţile didactice curente, extracurriculare și extrașcolare  pot participa persoane  ce reprezintă instituţii colaboratoare cu unitatea de 

învăţămant,  reprezentanţi ai părinţilor la iniţiativa şi cu aprobarea directorului şcolii. 

Art.22 Comunicarea cu elevii şcolii si reprezentanţii legali ai acestora se va face indirect prin afişarea de anunţuri în locurile special amenajate (afiziere 

școală/ in fata scolii) și direct prin întâlniri periodice cu comitetele de părinţi şi consiliul consultativ  al elevilor. 

Art.23 Timpul de lucru, de odihna, zile libere sunt reglementate de contractul de munca la nivel de ramura. 

a) In cazul in care un membru al personalului scolii nu poate fi prezent la program din motive medicale este de datoria sa să anunte conducerea scolii la 

inceputul zilei respective sau cat mai repede posibil, fara intermediari sau situatii incerte. 

b) Neanuntarea in prealabil a absentei reprezinta absenta nemotivata.Asigurarea suplinirii in acest caz se va face de catre directorul adjunct/membru al 

C.A.(situatii speciale) apelând la personal de aceeași specialitate sau personal cu studii medii care poate face suplinirea. 

c)  În  mod  asemanator  se  va  proceda  in  celelalte  cazuri  (zile    libere  pentru  evenimente  familiale, realizarea inspecțiilor de  specialitate, tematice), 

cadrul didactic având obligația de a adresa directorului o cerere scrisă  și angajamentul că suplinirea va fi asigurată de un cadru didactic. 

d) Personalul didactic auxiliar si nedidactic va efectua concediul de odihna in vacantele scolare, conform planificariilor realizate de C.A. 

e) Personalul didactic va efectua concediul de odihnă  în perioada vacanțelor școlare conform OMECTS nr. 5559/2011, Legea nr. 1/2011; 

f) Pentru cadrele didactice concediu fără plată, de peste 30 de zile lucrătoare  este aprobat de I.S.J  Tulcea;  

g) Conform contractului de muncă colectiv   personalului  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  se  acordă  maxim  30 zile lucrătoare  concediu  fără  plată  

cu aprobarea C.A. 

Art. 24 – Cadrele didactice din Şcoala Gimnazială „Nifon Bălășescu” Tulcea   au următoarele drepturi: 

a) Beneficiază de concediu anual cu plată, în perioada vacanţelor şcolare, cu o durată de 62 zile lucrătoare.  Perioadele  de  efectuare  a  concediului  

de  odihnă  pentru  fiecare  cadru  didactic  se stabilesc de către Consiliul de administraţie, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în 

cauză, dar cu asigurarea personalului didactic necesar pentru desfăşurarea examenelor naţionale. 

b)  Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învăţământului pe bază de contract de cercetare ori de editare au dreptul 

la 6 luni de concediu plătit, o singură dată, cu aprobarea Consiliului de Administraţie al şcolii; 

c) Concediu de odihna se va acorda numai pe baza de cerere,; 

d) Notiunea de învoire nu exista in codul muncii, dar prin aprobarea C.A fiecare salariat  poate   beneficia de cel mult 5 zile de învoire/ an școlar  

pentru rezolvarea unor probleme personale deosebite, dar numai pe baza de cerere (nu telefon) cu  asigurarea suplinirii de către cadrul didactic ( 

bibliotecarul, secretarul, administratorul  nu asigură suplinirea); 

e) Suplinirea cadrelor didactice metodiste nu este asigurată de directorul școlii; 

f) Orarul aprobat nu va fi modificat decat in cazuri exceptionale cu acordul directorului școlii; 

g) Intrarea   la cursuri a elevilor se face prin curtea școlii (Intrare elevi), în intervalul 7,30– 8, 00- S I, pentru elevii din schimbul I şi între orele 

12,30– 12,10  pentru elevii din schimbul al II-lea. Ieşirea elevilor de la cursuri se face  pe  aceeaşi uşă. 

h) Accesul persoanelor străine, inclusiv al părinţilor/tutorilor elevilor, este permis în urma verificării identităţii acestora, a consemnării în Registrul 

vizitatorilor de către personalul școlii (paznic, fochist, agent de pază, îngrijitori, administrator);  

i) Contractul de munca poate fi suspendat in cazul a 3 zile consecutive  de absente nemotivate ale salariatului/4 zile în ultimile 6 luni,conform 
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Codului Muncii art.51 alin.2. 

j) Beneficiază de gradaţie de merit acordată prin concurs, potrivit metodologiei şi criteriilor elaborate de M.E.C. ;  

k) Lansează proiecte şi participă la desfăşurarea lor; 

l) Dreptul la iniţiativă profesională, care constă în: 

- conceperea activităţii profesionale şi realizarea obiectivelor educaţionale ale disciplin elor de învăţământ, prin metodologii care respectă principiile 

psihopedagogice; 

- utilizarea bazei materiale şi a resurselor învăţământului, în scopul realizării obligaţiilor profesionale; 

- punerea în practică a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învăţământ; 

- organizarea cu elevii a unor activităţi extracurriculare cu scop educativ sau de cercetare ştiinţifică; 

- înfiinţarea  în  şcoală  a  unor  laboratoare,  ateliere,  cabinete,  cluburi,  cercuri, cenacluri, formaţii artistice şi sportive, publicaţii, conform legislaţiei 

în vigoare; 

- participarea  la  viaţa  şcolară,  în  toate  compartimentele  care  vizează  organizarea  şi desfăşurarea procesului de învăţământ, conform deontologiei 

profesionale şi, după caz, a Contractului colectiv de muncă; 

m) Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nicio autoritate şcolară sau publică. Prin excepţie, nu se consideră 

perturbare a cadrelor didactice în timpul desfăşurării activităţii didactice  intervenţia autorităţilor şcolare sau publice în situaţiile în care sănătatea 

fizică sau psihică a elevilor ori a personalului este pusă în pericol în orice mod, conform constatării personalului de conducere,  respectiv în 

timpul exerciţiilor de alarmare pentru situaţii de urgenţă; 

n) Înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o conduce fără a prejudicia drepturile şi 

libertăţile fundamentale sau interesul persoanelor vizate; nu înregistrează activitatea desfăşurată în mediul online, în conformitate cu legislaţia 

privind protecția datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, precum și ale art.4 alin.(4) din ORDIN Nr. 

5545/2020 din 10 septembrie 2020; 

o) Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrării activităţii didactice de către elevi sau de către alte persoane este permisă numai cu acordul 

cadrului didactic respectiv; 

p) Personalul didactic are dreptul să participe la viaţa socială şi publică, în beneficiul public şi în interesul învăţământului şi al societăţii româneşti; 

q) Personalul didactic are dreptul să facă parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale şi culturale, naţionale şi internaţionale, legal constituite, 

în conformitate cu prevederile legii; 

r) Personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar şi poate întreprinde acţiuni   în   nume   propriu   în   afara   acestui   

spaţiu,   dacă   acestea   nu   afectează   prestigiul învăţământului şi al şcolii, precum şi demnitatea profesiei de educator; 

s) Personalul didactic poate beneficia, din fonduri extrabugetare sau din sponsorizări, de acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor de deplasare 

şi de participare la manifestări ştiinţifice, cu aprobarea C.A. sau a Asociației de părinți ”Nicolae Bălășescu” Tulcea. 

t) Personalul didactic este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 

ani, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, minim 90 de credite profesionale transferabile; 

u) Cadrele didactice aflate în concediu medical  sunt obligate să prezinte la secretariat , în timp util,  concediul medical vizat de medicul de familie; 

v)  Personalului școlii îi este interzis să desfășoare acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului/copilului/ colegului de muncă, viața 

intimă, privată și familială a acestuia. 

w) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să îndeplinească condiţiile de studii cerute pentru postul ocupat şi să fie apt din punct de vedere 

medical. 

x) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită 
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copiilor/elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil. 

y) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare şi să încurajeze acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a 

copilului/elevului şi viaţa intimă, privată sau familială a acestuia sau ale celorlalţi salariaţi din unitate. 

z) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional copiii/elevii 

şi/sau colegii. 

aa) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia de a veghea la siguranţa copiilor/elevilor, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a 

activităţilor şcolare, extracurriculare/extraşcolare. 

bb) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, 

direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copiilor/elevilor, inclusiv în legătură cu 

aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică. 

Art. 25 Este  interzis  cadrelor  didactice  să  desfăşoare  activităţi  incompatibile  cu  demnitatea  funcţiei didactice, cum sunt: 

-  prestarea de către cadrul didactic a oricărei activităţi comerciale în incinta şc olii sau în zona limitrofă; 

- comerţul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale; 

- utilizarea fără acordul părinţilor/tutori legali a imaginii copilului în fotografii, filme, spoturi publicitare, pliante, emisiuni televizate, site-uri etc. 

a) Cadrele didactice trebuie să vină la timp la orele de curs sau la serviciul pe şcoală, iar la intrarea la ore să aibă întotdeauna catalogul clasei asupra lor 

pentru consemnarea absenţelor elevilor. Întârzierile repetate la orele de curs ale cadrelor didactice sunt considerate abateri de la acest regulament 

şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare; 

b) Cadrele didactice sunt obligate să comunice elevilor notele acordate şi să le consemneze în carnetul de elev; 

c)  Le  este  interzis  cadrelor  didactice  să  condiţioneze  evaluarea  elevilor  sau  calitatea  prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de 

avantaje de la elevi sau de la părinţii/ 

t utorii acestora; astfel de practici, dovedite, se sancţionează conform legislaţiei în vigoare; 

d) Cadrele didactice sunt obligate să verifice la fiecare oră de curs ţinuta elevilor, iar în lipsa uniformei elevul nu va fi sancţionat cu absenţă sau scos din 

sala de curs; 

e) Cadrele didactice sunt obligate să semneze zilnic condica de prezenţă, indicându -se subiectul lecţiei respective; sunt interzise orice fel de 

consemnări/modificări în condica de prezenţă, cu excepţia celor efectuate de către director; 

f) Cadrele didactice trebuie să prezinte conducerii şcolii în maximum 15 zile de la începerea anului şcolar planificările calendaristice pentru materia pe 

care o predau şi pentru orele de dirigenţie, avizate de responsabilul comisiei metodice; 

j) Cadrele didactice sunt obligate să anunţe conducerea şcolii în cazul absenţei de la cursuri din motive medicale, pentru a se lua măsuri de suplinire 

a orelor; 

g) Cadrele didactice sunt obligate să se îmbrace decent, să aibă o ţinută morală demnă, să -şi respecte toţi partenerii educaţionali, să folosească serviciile 

instituţiei numai în scopuri educaţionale; 

h) Cadrele didactice trebuie să-şi acorde respect reciproc şi sprijin colegilor şi personalului şcolii în îndeplinirea obligaţiilor profesionale; 

i)  Cadrele  didactice  nu  trebuie  să  angajeze  discuţii  cu elevii,  cu  părinţii  sau cu  alte  persoane referitoare la competenţa profesională a altor cadre 

didactice; 

j) Niciun cadru didactic nu are voie să se substituie dirigintelui/învăţătorului clasei şi să motiveze absenţe, să comunice note, să comenteze 
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situaţiile din catalog; toate aceste discuții/situaţii se vor limita la rubrica disciplinei pe care o predă; 

k) La ultima oră de curs a clasei, cadrul didactic părăseşte ultimul sala de clasă; 

l) Cadrele didactice sunt obligate să participe la şedinţele cu părinţii atunci când sunt solicitate de profesorii diriginţi, de învăţători sau de conducerea 

şcolii. 

m) Cadrele didactice sunt obligate să participe la şedinţele Consiliului profesoral şi ale Consilului profesoral al clasei; 

n) Fiecare cadru didactic trebuie să deţină un portofoliu personal; 

Cadrele didactice au următoarele atribuții: din Metodologie – Cadru privind desfășurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei 

şi al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

a) proiectează şi realizează activităţile didactice din perspectiva principiilor curriculare și a celor privind învățarea prin intermediul tehnologiei şi 

al internetului: 

b) elaborează, adaptează, selectează resurse educaționale deschise, sesiuni de învățare pe platforme educaționale, aplicații, precum și alte categorii 

de resurse care pot fi utilizate; 

c)proiectează activităţile suport pentru învățarea prin intermediul tehnologiei şi al internetului; 

d) elaborează instrumente de evaluare aplicabile prin intermediul tehnologiei şi al internetului, pentru înregistrarea progresului 

preșcolarilor/elevilor; 

e) stabilesc împreună cu celelalte cadre didactice un program optim pentru predare-învățare-evaluare astfel încât să se respecte curba de efort a 

elevilor şi să se evite supraîncărcarea acestora cu sarcini de lucru. 

Art. 26 (1) – În funcţie de gravitatea abaterilor, personalul didactic poate primi următoarele sancţiuni: 

a) observaţie scrisă; 

b) avertisment; 

c) diminuarea salariului de bază cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni; 

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 luni, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru 

obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control; 

e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ; 

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

(2) Sancţiunile disciplinare şi răspunderea salariaţilorse vor aplica corespunzător prevederilor Legii nr.1/2011 şi a Codului muncii cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Art. 27 – (1) Serviciul pe şcoală se organizează pe baza unui grafic întocmit la începutul fiecărui an școlar. 

Observaţiile profesorilor/cadrelor didactice  de serviciu se trec în Registrul de procese verbale încheiate cu ocazia efectuării serviciului pe 

şcoală, care se completează la încheierea activităţii; 

(2) Activitatea profesorului/cadrelor didactice de serviciu se desfăşoară pe durata unei serii de curs, în care profesorul respectiv  desfășoară  activități 

în școală; 

Profesorul de serviciu este membru temporar al Comisiei de urmărire a disciplinei elevilor şi a re următoarele atribuţii: 

a)  controlează  împreună  cu  personalul  de  pază  accesul  elevilor  în  şcoală  la  începutul programului şi pe parcursul acestuia; 

b) verifică ţinuta elevilor pe toată durata programului de curs din ziua respectivă; 
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c) asigură securitatea elevilor pe durata pauzelor; 

d) controlează starea de curăţenie şi respectarea normelor de igienă din şcoală la începutul şi la sfârşitul orelor de curs; 

e) asigură securitatea cataloagelor, a altor documente din cancelarie; 

g) verifică prezenţa cadrelor didactice la ore şi  anunță conducerea școlii  în situația în care există  cadre didactice absente la program;  

h) verifică ordinea şi disciplina în pauze; 

i) ia măsuri de atenuare a conflictelor apărute în şcoală şi informează conducerea şcolii; 

j) supraveghează persoanele străine intrate în şcoală; 

k) supraveghează respectarea normelor de protecţie a muncii, PSI şi de protecţie a mediului şi ia măsuri operative dacă este cazul; 

l) cadrul didactic de serviciu, de la Grădiniţa cu pp. nr. 2 Tulcea asistă la scoaterea alimentelor din magazie, semnează lista de alimente, asigura securitatea 

copiilor până la ora 17,30. 

  Invăţătorul/educatorul/ dirigintele au urmatoarele obligatii : 

 Art.28  Coordonarea activităţii claselor de elevi se realizează prin învăţători/educatori/ diriginţi numiţi de directorul unităţii dintre cadrele didactice cu 

experienţă, ce predau la clasele respective. 

a – colaborează cu toţi profesorii clasei şi, după caz, cu consilierul şcolar în vederea armonizării elementelor educative şi pentru a asigura coeziunea 

grupului de elevi ; 

b - organizează împreună cu consilierul şcolar activităţi de orientare şcolară şi profesională ; 

c– informează elevii si părinţii acestora cu privire la prevederile legale, referitoare la tezele școlare, Evaluarea Națională,  la admiterea în liceu, şcoli 

profesionale; 

d – sprijină organizarea şi desfăşurarea activităţilor elevilor în afara clasei şi a unităţii de învăţământ ; 

e- organizează zilnic cel puțin o activitate sau un moment/secvență de mișcare în aer liber indiferent de anotimp ( conform  OMEN nr. 4694/02.08.2019-

Curriculum pentru educația timpurie); 

Art. 29 – (1) Cadrele didactice care deţin funcţia de profesor diriginte/învățător/educator sunt desemnate de către Consiliul de administraţie, după 

consultarea Consiliului Profesional,  la începutul fiecărui an şcolar şi numite prin decizie a directorului. 

(2)  Funcţia  de  diriginte  devine  obligatorie  pentru  personalul  didactic  învestit  prin  decizie  a directorului  cu această responsabilitate. 

(3) Profesorul diriginte are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 

a) coordonează activitatea Consiliului consultativ al clasei; 

b) numeşte,  prin  consultarea  elevilor,  liderul  elevilor  clasei;  îi  repartizează  sarcini  şi organizează împreună cu acesta colectivul de elevi al clasei; 

c) preia, pe bază de proces verbal, sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea elevii cărora le este diriginte şi răspunde de păstrarea şi modernizarea 

acesteia; 

d) prezintă  elevilor  şi  părinţilor/tutorilor  acestora  prevederile  R.O.F.U.Î.P. , Regulament de organizare și funcționare a unității de învățământ Școala 

Gimnazială ”Nifon Bălășescu” Tulcea; 

e) completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea fizică a acestuia; 

f) întocmeşte planificările calendaristice pentru orele de consiliere şi orientare şi le predă spre avizare Directorului; 

g) urmăreşte și raportează lunar frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor unor elevi şi informează familia elevului; 

h) motivează absenţele elevilor pe baza certificatelor medicale avizate de medicul şcolar, precum şi a cererilor personale ale părinţilor/tutorilor, 

aprobate de director; 

i)   analizează   periodic   situaţia   la   învăţătură   a  elevilor   şi  monitorizează   îndeplinirea îndatoririlor şcolare de către toţi elevii clasei; 
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j)  informează  în  scris  familiile  elevilor  corigenţi  sau  repetenţi,  care  au  primit  sancţiuni disciplinare sau care nu şi-au încheiat situaţia şcolară; 

k) stabileşte împreună cu Consiliul profesoral al clasei nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă în scris Consiliului profesoral propunerile de 

notare mai mici decât 7,00, pentru elevii care au săvârşit abateri grave; 

l) organizează şi coordonează, lunar sau ori de câte ori este necesar, întâlniri şi discuţii cu părinţii şi  se consultă cu aceştia în legătură cu cauzele 

şi măsurile care vizează procesul şcolar al copiilor lor; 

m)  propune  Consiliului  de  administraţie  acordarea  de  rechizite școlare  şi  burse  elevilor,  în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

n) aplică elevilor, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile prevăzute în prezentul regulament şi în celelalte regulamente în vigoare; 

o) recomandă directorului, spre aprobare, participarea organizată a elevilor la activităţi extraşcolare; 

p) calculează media generală anuală a fiecărui elev, stabileşte clasificarea elevilor la sfârşitul anului  şcolar,  propune  acordarea  premiilor,  

recompenselor  şi  distincţiilor,  potrivit prezentului regulament şi a celorlalte regulamente în vigoare; 

q) consemnează în carnetele elevilor mediile semestriale şi anuale; 

r)  prezintă  Consiliului  profesoral,  spre  validare,  raportul  scris asupra  situaţiei  şcolare  şi comportamentale a elevilor la sfârşitul semestrului sau 

anului şcolar; 

s) întocmeşte mapa (portofoliul) dirigintelui; 

t) îndeplineşte alte atribuţii şi sarcini stabilite de către conducerea şcolii, în conformitate cu reglementările în vigoare sau cu fişa postului. 

u) Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj etc. nu poate fi folosit ca mijloc de coerciţie, acesta reflectând strict rezultatele învăţării, 

conform prevederilor legale. 

 (1) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinţii sau reprezentanţii legali, profesorul diriginte stabileşte, în acord cu aceştia, lunar, o întâlnire 

pentru prezentarea situaţiei şcolare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaţionale sau comportamentale specifice ale acestora. 

În situaţii obiective cum ar fi: calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii excepţionale, aceste întâlniri se pot desfăşura online, prin mijloace 

electronice de comunicare, în sistem de videoconferinţă. 

(2) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii sau reprezentanţii legali de la fiecare formaţiune de studiu se comunică elevilor şi 

părinţilor sau reprezentanţilor legali ai acestora şi se afişează la avizier sau pe site-ul unităţii de învăţământ. 

(3) Întâlnirea cu părinţii sau reprezentanţii legali se recomandă a fi individuală, în conformitate cu o programare stabilită în prealabil. La această întâlnire, 

la solicitarea părintelui/reprezentantului legal sau a dirigintelui, poate participa şi elevul. 

 

(4)  Atribuţiile  şi  responsabilităţile  profesorului  diriginte  sunt  şi  atribuţii  şi  responsabilităţi  ale profesorului pentru învăţământ primar (învăţător). 

Art.30 Alte atribuţii ale învăţătorului/ dirigintelui sunt reglementate la art.72-78, ROFUIP nr. ORDIN nr. 5.447 din 31 august 2020. 

Profesorul diriginte realizează anual planificarea activităţilor conform proiectului de dezvoltare instituţională şi nevoilor educaţionale ale 

colectivului de elevi pe care îl coordonează. Planificarea se avizează de către directorul unităţii de învăţământ. 

Profesorul diriginte are următoarele atribuţii: 

1. organizează şi coordonează: 

a)activitatea colectivului de elevi; 

b)activitatea consiliului clasei; 

c)întâlniri cu părinţii sau reprezentanţii legali la începutul şi sfârşitul semestrului şi ori de câte ori este cazul; 

d)acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei; 
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e)activităţi educative şi de consiliere; 

f)activităţi extracurriculare şi extraşcolare în unitatea de învăţământ şi în afara acesteia, inclusiv activităţile realizate prin intermediul tehnologiei 

şi al internetului; 

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, extraşcolare şi extracurriculare; 

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

3. colaborează cu: 

a)profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare pentru informarea privind activitatea elevilor, 

pentru soluţionarea unor situaţii specifice activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care îi implică pe elevi; 

b)cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere şi orientare a elevilor 

clasei; 

c)directorul unităţii de învăţământ, 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; 

d)asociaţia şi comitetul de părinţi, părinţii sau 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; 

e)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 pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării şi actualizării datelor referitoare la elevi; 

4. informează: 

a)elevii şi părinţii sau reprezentanţii legali, despre prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ; 

b)elevii şi părinţii sau reprezentanţii legali, cu privire la reglementările referitoare la evaluări şi examene şi cu privire la alte documente care 

reglementează activitatea şi parcursul şcolar al elevilor; 

c)părinţii sau reprezentanţii legali, despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, despre frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează 

în cadrul întâlnirilor cu părinţii sau reprezentanţii legali, precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie; 

d)părinţii sau reprezentanţii legali, în cazul în care elevul înregistrează absenţe nemotivate; informarea se face în scris; numărul acestora se stabileşte 

prin regulamentul de organizare şi funcţionare a fiecărei unităţi de învăţământ; 

e)părinţii sau reprezentanţii legali, în scris, referitor la situaţiile de corigenţă, sancţionările disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie; 

5. îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în conformitate cu legislaţia în vigoare sau fişa postului. 

Profesorul diriginte mai are şi următoarele atribuţii: 

a)completează catalogul clasei cu datele de identificare şcolară ale elevilor (nume, iniţiala tatălui, prenume, număr matricol); 

b)motivează absenţele elevilor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii 

de învăţământ; 

c)propune, în cadrul consiliului clasei şi în consiliul profesoral, nota la purtare a fiecărui elev, în conformitate cu reglementările prezentului 

regulament; 
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d)aduce la cunoştinţa consiliului profesoral, pentru aprobare, sancţiunile elevilor propuse de către consiliul clasei, precum şi propunerea de ridicare 

a sancţiunilor privind scăderea notei la purtare; 

e)pune în aplicare sancţiunile elevilor decise de consiliul profesoral în conformitate cu prezentul regulament şi statutul elevului; 

f)încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o consemnează în catalog şi în carnetul de elev; 

g)realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor acestora; 

h)propune consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

i)completează documentele specifice colectivului de elevi şi monitorizează completarea portofoliului educaţional al elevilor; 

j)întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei. 

Art. 31  –  (1)  Consilierul  educativ  sau  coordonatorul  de  proiecte  şi  programe  educative  şcolare  şi extraşcolare este numit de directorul unităţii, 

pe baza hotărârii Consiliului de administraţie, la propunerea Consiliului profesoral. 

(2) Consilierul educativ îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor legale, ale programelor şi ale ghidului metodologic „Consiliere şi orientare” şi 

ale strategiilor MEN privind educaţia formală şi nonformală şi reducerea fenomenului de violenţă în mediul şcolar. 

(3) Consilierul educativ coordonează activitatea educativă din şcoală, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţile extraşcolare şi extracurriculare la 

nivelul şcolii în  colaborare cu responsabilii comisiilor metodice din școală,  Comitetul de părinţi pe şcoală şi cu reprezentanţi ai Consiliului  

elevilor. 

(4) Consilierul educativ prezintă  în Consiliul  Profesoral și  Consiliului de administraţie un raport anual /semestrial  de activitate, care este parte 

a planului de dezvoltare a şcolii. 

(5) Atribuţiile consilierului educativ sunt precizate în din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar 

ROFUIP nr. ORDIN nr. 5.447 din 31 august 2020. Art 51.1. 

Art.32  Direcţiunea scolii  sancţionează  încălcarea  cu  vinovăţie  de  către  personalul scolii încadrat  în muncă,  indiferent  de  funcţia  sau  postul  

pe  care-l  ocupă,  a  obligaţiilor  sale  sau  a normelor de comportare, conform Codului Muncii şi Statutului personalului didactic, cu: 

a) observație scrisă; 

b) avertisment; 

c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 

1-6 luni; 

d)suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurspentru ocuparea unei funcții didactice superioare sau pentru obținerea 

gradelor didactice ori a unei funcții de conducere , de îndrumare și de control; 

e) destituirea din funcția de conducere, de îndrumare și de control din învățământ; 

f) desfacerea disciplinară a contractului  individualde muncă. 

g) Utilizarea bazei materiale în interes personal,  este interzisă. 

Art.33 Toti salariatii beneficiaza de toate drepturile prevazute in contractul colectiv de munca la nivel de ramura de învățământ; 

 Cap. al III-lea     CONDUCEREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Art.34  Directorul/directorul adjunct al  scolii raspunde si conduce întreaga activitate a scolii în conformitate cu prevederile Legii 1/2011, cu 

Regulamentul-cadru de Organizare si Functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat ORDIN nr. 5.447 din 31 august 2020, Legea nr. 

87/2006, în conformitate cu prevederile  fisei postului: 

 a) Are obligatia de a organiza întreaga activitate din scoala, asigurând conditiile optime desfasurarii acesteia; 
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b) Stabileşte sarcinile de munca ale fiecarui cadru didactic si a celorlalti lucratori corespunzator fişei postului si verifica aducerea lor la îndeplinire; 

c) Conduce activitatea Consiliului de Administratie, în calitate de presedinte si a Consiliului profesoral; 

d) In baza hotarârilor Consiliului de administratie emite decizii privind activitatea unor comisii si subcomisii constituite si aprobate de Consiliul 

profesoral; 

e) Când este necesar poate convoca Consiliul profesorilor unei clase pe care îl prezideaza; 

f) Asigura documentatia privind legile si instructiunile privitoare la munca în scoala, cunoasterea acestora precum si respectarea lor;  

g) Stabileşte programul de lucru pe schimburi şi aprobă graficul serviciului pe şcoală/grădiniţă; 

h) Coordonează activitatea comisiei de întocmire a orarului școlii (urmărește întocmirea orarului si respectarea principiilor referitoare la distribuirea 

disciplinelor în orar) și a serviciului pe școală;  

i) Stabileşte sarcinile cadrelor didactice si a elevilor în școala (ANEXE); 

j) Interzice participarea la programul de activitate a persoanelor ce nu se încadrează în normele si procedurile legale; 

k) Interzice consumul de alcool în şcoală şi activitatea persoanelor aflate sub influenţa alcoolului; 

l) Asigura înlocuirea cadrelor didactice, a lucrătorilor ce absentează de la program;  

m) Ia măsuri de sancționare a abaterilor ivite în munca, în conformitate cu prevederile legaleîn vigoare ; 

Art.35  Conducerea unităţii şcolare este asigurată de către un director si director adjunct  în conformitate cu prevederile Legii 1/2011 şi a codului muncii 

cu modificările si completările ulterioare. 

Art.36  La nivelul unităţii de învăţământ se  înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie conform prevederilor legale în vigoare 

art. 163-166;. 

Art.37 (1)Grădiniţa nr. 2 Tulcea este  structura  Şcolii  Gimnaziale “Nifon Bălăşescu” Tulcea.  

           (2) Directorii împreună cu organismele locale abilitate vor  lua toate măsurile pentru securizarea instituţiilor aflate în subordine precum şi pentru 

securitatea cadrelor didactice şi a elevilor. 

          (3) Dispun împreună cu consiliul de administraţie măsuri pentru eradicarea  violenţei, a comportamentului deviant în rândul elevilor. 

          (4) Numeşte o comisie de disciplină formată din  profesori, învăţători si educatori care să analizeze toate abaterile de la regulamentele şcolare şi să 

propună consiliului profesoral măsuri disciplinare în baza Regulamentului şcolar. Comisia are obligaţia întocmirii de  procese verbale într-un 

registru special şi de câte ori este  cazul şi un raport semestrial ce va fi consemnat în raportul de analiză semestrială şi anuală a şcolii. Membrii 

comisiei verifică permanent efectuarea serviciului pe şcoală (profesori, personal nedidactic) şi modul cum se asigură securizarea documentelor 

şcolare şi a instituţiei şcolare. 

        (5) Directorul  negociază şi asigură toate condiţiile ce se impun prin acordul de parteneriat cu părinţii şi reprezentanţii legali ai elevilor. 

        (6) Solicită autorităţii locale, comisiilor metodice din şcoală iniţierea de programe de reabilitare a localului şcolii, a mobilierului, bazei didactico-

materiale, a ambientului general. 

 

În exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul are următoarele atribuţii:  

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ; 

d)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel naţional şi local; 

e)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării unităţii de învăţământ; 

f)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi de securitate în muncă; 
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g)încheie parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor; 

h)prezintă anual raportul asupra calităţii educaţiei din unitatea de învăţământ; raportul este prezentat în faţa consiliului de administraţie, a consiliului 

profesoral, în faţa comitetului reprezentativ al părinţilor şi a conducerii asociaţiei de părinţi, acolo unde există; raportul este adus la cunoştinţa autorităţilor 

administraţiei publice locale şi a inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti şi postat pe site-ul unităţii de învăţământ, în măsura în care 

există, în termen de maximum 30 de zile de la data începerii anului şcolar. 

(2) În exercitarea funcţiei de ordonator de credite, directorul are următoarele atribuţii: 

a)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)face demersuri pentru atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d)răspunde de gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ. 

(3) În exercitarea funcţiei de angajator, directorul are următoarele atribuţii: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; 

c)răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din unitate; 

d)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post şi angajarea personalului; 

e)aplică prevederile metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi prevederile altor acte 

normative, elaborate de minister. 

(4) Alte atribuţii ale directorului sunt: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de consiliul de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o propune spre aprobare consiliului de administraţie; prin 

excepţie, în unităţile de învăţământ preuniversitar care şcolarizează elevi exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a 

învăţământului dual, directorul aprobă curriculumul în dezvoltare locală cu obligativitatea consultării, în prealabil, a reprezentanţilor operatorilor 

economici implicaţi în instruirea practică şi pregătirea de specialitate a elevilor în calificarea respectivă; 

c)coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului 

şcolar, şi răspunde de introducerea datelor în Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, regulamentul intern şi regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa nominală a formaţiunilor de studiu, în baza hotărârii consiliului de administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi statul de personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre 

aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi 

coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare; 

h)emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de numire a cadrului didactic, membru al consiliului clasei, care preia atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective; 

i)numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor arondate, din rândul cadrelor didactice - de regulă, titulare - care 

îşi desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j)emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de constituire a comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului cursurilor unităţii de învăţământ şi îl propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

l)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative al unităţii de învăţământ; 
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m)emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de aprobare a regulamentelor de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ; 

n)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a tuturor activităţilor, care se desfăşoară în 

unitatea de învăţământ şi le supune spre aprobare consiliului de administraţie; 

o)asigură, prin responsabilul comisiei pentru curriculum, aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

p)controlează, cu sprijinul responsabilului comisiei pentru curriculum, calitatea procesului instructiv-educativ, prin asistenţe la ore şi prin participări 

la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; 

q)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

r)monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în colectivul unităţii de învăţământ; 

s)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile personalului didactic şi ale salariaţilor de la programul de lucru; 

t)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, rezultatele unităţii de învăţământ; 

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

v)răspunde de arhivarea documentelor unităţii de învăţământ; 

w)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea actelor de studii, precum şi de întocmirea, eliberarea, 

reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

x)aprobă procedura de acces în unitatea de învăţământ al persoanelor din afara acesteia, inclusiv al reprezentanţilor mass-mediei, în condiţiile 

stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ. Reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare şi control asupra 

unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ au acces neîngrădit 

în unitatea de învăţământ; 

y)asigură implementarea hotărârilor consiliului de administraţie; 

z)propune spre aprobare consiliului de administraţie suspendarea cursurilor la nivelul unor formaţiuni de studiu -grupe/clase sau la nivelul unităţii 

de învăţământ, în situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale; 

aa)coordonează activităţile realizate prin intermediul tehnologiei şi al internetului la nivelul unităţii de învăţământ şi stabileşte, în acord cu profesorii 

diriginţi şi cadrele didactice, modalitatea de valorificare a acestora. 

(5) Directorul îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, potrivit legii, şi orice alte atribuţii rezultând din prevederile 

legale în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile. 

(6) Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate 

învăţământ preuniversitar care au membri în unitatea de învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

(7) Directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie, în 

situaţia imposibilităţii exercitării acestora. 

Art.38  În situaţii excepţionale (accident, boală şi altele asemenea) în care directorul nu poate delega atribuţiile, directorul adjunct sau un alt cadru 

didactic, membru al consiliului de administraţie, desemnat anterior pentru astfel de situaţii de către acesta, preia atribuţiile directorului. 

În exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite în conformitate cu prevederile art. 21, ORDIN nr. 5.447 din 31 august 2020 directorul 

emite decizii şi note de serviciu. 
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  CAP. al IV-lea     CONSILIUL PROFESORAL  
Art.39 Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic cu normă de bază în această unitate şcolară. 

Art.40 Şedinţele Consiliului profesoral au loc conform Art.57 (2)  din   ROFUIP  ORDIN nr. 5.447 din 31 august 2020, sau ori de câte ori directorul 

consideră necesar. Personalul didactic auxiliar si nedidactic este obligat să participe la şedinţele Consiliului profesoral atunci când la ordinea de zi 

sunt probleme ce fac referire la activitatea acestora, absenţele nemotivate constituindu-se în abateri disciplinare; la sedinţele Consiliului profesoral 

pot participa şi alte persoane la inţiativa  directorului. 

Art. 41  –  La  şedinţele  Consiliului  Profesoral  participarea  cadrelor  didactice  este  obligatorie;  absenţa nemotivată  de  la  aceste  şedinţe  se  

consideră  abatere  disciplinară.  Directorul  ţine  evidenţa participării cadrelor didactice la şedinţele Consiliului profesoral, iar la trei absenţe 

nemotivate propune Consiliului profesoral spre dezbatere sancţionarea cadrului didactic în culpă. Personalul didactic auxiliar este obligat să 

participe la şedinţele Consiliului profesoral atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia şi atunci când este invitat; 

Art. 42 1 . – La şedinţele Consiliului profesoral directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai 

Consiliului şcolar al elevilor, ai autorităţilor locale şi ai partenerilor sociali. La sfârşitul fiecărei şedinţe toţi membrii Consiliului profesoral şi 

invitaţii, în funcţie de situaţie, au obligaţia să semneze procesul verbal. 

2. În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii excepţionale, şedinţele consiliului profesoral se pot desfăşura 

on-line, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferinţă. 

Art. 43 Atributiile Consiliului profesoral sunt consemnate la art. 57-59  din ROFUIP ORDIN nr. 5.447 din 31 august 2020. 

 

a)analizează, dezbate şi validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învăţământ, care se face public; 

b)alege, prin vot secret, reprezentanţii personalului didactic în consiliul de administraţie; 

c)dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare instituţională al unităţii de învăţământ; 

d)dezbate şi aprobă rapoartele de activitate anuale, precum şi eventuale completări sau modificări ale acestora; 

e)aprobă raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentat de fiecare învăţător/institutor/profesor pentru învăţământ primar/profesor-

diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunilor de amânări, diferenţe şi corigenţe; 

f)hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri, potrivit prevederilor prezentului regulament şi ale 

regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ şi ale statutului elevului; 

g)propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul didactic din unitatea de învăţământ, conform reglementărilor în vigoare; 

h)validează notele la purtare mai mici de 7, precum şi calificativele la purtare mai mici de „bine“, pentru elevii din învăţământul primar; 

i)avizează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar următor şi o propune spre aprobare consiliului de administraţie 

j)avizează proiectul planului de şcolarizare; 

k)validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, în baza cărora se stabileşte calificativul anual; 

l)propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare profesională ale cadrelor didactice; 

m)dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 

n)dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului şcolar sau din proprie iniţiativă, proiecte de acte normative şi/sau administrative cu caracter 

normativ, care reglementează activitatea la nivelul sistemului naţional de învăţământ, formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora; 

o)dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea actului educaţional din unitatea de învăţământ şi propune consiliului de administraţie 

măsuri de optimizare a acestuia; 

p)alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, în condiţiile legii; 
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q)îndeplineşte, în limitele legii, alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, precum şi orice alte atribuţii potrivit legislaţiei în vigoare şi 

contractelor colective de muncă aplicabile; 

r)propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ, conform legii. 

Documentele consiliului profesoral sunt: 

a)tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral; 

b)convocatoare ale consiliului profesoral; 

c)registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele proceselorverbale 

 

 

a) dezbate si adopta variante de proiecte curriculare pe arii curriculare sau transdisciplinare, propuse de Consiliul pentru curriculum; 

b) Stabileste modalitati de parcurgere a curriculumul-ului, nucleu extins, etc, lucru pe echipe didactice, curriculum de decizie al scolii; 

c) Valideaza situatia scolara la sfârsitul semestrului si anului scolar;  

e) Alege cadre didactice care fac parte din Consiliul de administratie şi actualizează, dacă este cazul componenţa acestuia, prin vot secret; 

f) Dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiv – educative din unitate și propune C.A. măsuri de optimizare;  

g) dezbate şi avizează R.O.F. al unităţii de învăţământ; 

h) dezbate şi avizează proiectului planului de şcolarizare; 

i) avizează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar următor şi o propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

j) hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri, potrivit prevederilor prezentului regulament şi ale 

regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ şi ale Statutului elevului; 

k) Activităţile educative extraşcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al unităţii de învăţământ, împreună cu consiliul elevilor, în conformitate cu 

opţiunile elevilor şi ale consiliului reprezentativ al părinţilor şi a asociaţiilor părinţilor, acolo unde acestea există, a tutorilor sau a susţinătorilor legali, 

precum şi cu resursele de care dispune unitatea de învăţământ. 

l) Este interzisă şi constituie abatere disciplinară implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din unitatea de învăţământ în strângerea şi /sau gestionarea 

fondurilor. 

 l. Activitatea metodică la înv. preșcolar se desfășoară în conformitate cu OMEN nr. 4694/02.08.2019, după cum urmează:  

2. Activitatea  metodică zilnică: 3 ore; 

3. Activitatea  metodică săptămânală: 3 ore de activitate metodică în unitatea de învățământ/săptămânal-miercuri, între orele 12,30-15,30; se abrogă 

Cabinetele  de consiliere psihopedagogică :  prof. Anghel Elena 

Cabinetele  de consiliere psihopedagogică- Gr. Nr. 2 Tulcea: Ghiolmez   Aurelia                                                 

Cabinet logopedie: prof. Ionescu Emil 

 

Personal didactic auxiliar: 

Secretar-șef : Paţanghel Cornelia        

Bibliotecar: - Gheorghe Mihaela 

Administrator – patrimoniu: Petcu Doina 

Administrator- patrimoniu Gr. nr. 2 : Alistrat Alina 

Contabil-șef : Corsei Mihaela 

Coordonator  educativ: prof. Butucea Ana
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Cap. al V-lea    CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

Art.44  Consiliul de administraţie se constituie sau se reorganizează la începutul fiecărui an şcolar conform  Ordinului  MEN nr. 4619/22.09.2014, 

prevederilor Legii 1/2011cu modificările şi completările ulterioare, având rol de decizie în domeniul organizatoric si administrativ, ROFUIP 

nr.5079/31.08.2016, art. 18-19. 

Art. 45 – (1) La şedinţele Consiliului de administraţie participă, de regulă, un reprezentant al elevilor, cu statut de observator și un reprezentant al 

organizației sindicale, cu statut de observator. 

(2) La şedinţele Consiliului de administraţie pot participa, ca invitaţi, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai altor parteneri educaţionali interesaţi, în 

funcţie de problematica din ordinea de zi. 

Art. 46 – Atribuţiile Consiliului de administraţie sunt cele prevăzute în art. 96, al. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, în art. 15 din Ordinului  

MEN nr. 4619/22.09.2014; 

Art. 47 – Pe parcursul exercitării mandatului, membrii Consiliului de administraţie nu pot avea funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui 

partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional. 

Art.48  Componenţa Consiliului de administraţie se raportează conform ordinului OMEN  nr. 4619/22.09.2014 la un număr de 13   membri, propuşi de 

către director si validaţi(votaţi) de consiliul profesoral. 

Art.49  Membrii Consiliului de administraţie coordonează şi  răspund de domenii de activitate, pe baza delegării de sarcini stabilite de preşedintele 

consiliului de administraţie prin decizie. 

Art.50 Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar la iniţiativa scrisă sau verbală  a preşedintelui. 

Art.51 Calitatea de membru al Consiliului de administraţie se regăseşte în criteriile de evaluare pentru acordarea gradatiei  de merit, distinctiilor. 

Art.52 Atribuţiile consiliului de administraţie sunt consemnate ROFUIP ORDIN nr. 5.447 din 31 august 2020.  și art. 15 din  OMEN  nr. 

4619/22.09.2014.   

a) Este organul de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ; 

b) Asigura aplicarea tuturor reglementarilor legale referitoare la organizarea si functionarea învatamântului în scoala; 

c) Elaboreaza oferta educationala în scoala; 

d) Elaboreaza Regulamentul de Ordine Interioara; 

e) Elaboreaza criteriile de acordare  a  recompenselor, ajutor material pentru elevi; 

f) Elaboreaza criteriile de acordare a calificativelor anuale ; 

g) Elaboreaza planul managerial al scolii, aproba planul de dezvoltare al şcolii, fisele postului pentru angajatii scolii, scheme de salarizare conform 

indicilor cuprinşi si în Legile 284,285/2010 si 63/2011; 

h) Reglementeaza planul financiar al scolii; 

i) Se întruneste lunar sau la nevoie ( fiind consultat de directorul scolii) în baza unei tematici stabilite la începutul anului scolar; 

j) Cadrele didactice care au copii în unitatea de învăţământ nu pot fi desemnate ca membri reprezentanţi ai părinţilor în consiliul de administraţie al 

unităţii de învăţământ; 

k) În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii excepţionale, şedinţele consiliului de administraţie se pot 

desfăşura on-line, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferinţă. 

Consiliul de administratie al Şcolii Gimnaziale  „Nifon Bălaşescu” Tulcea:  

Presedinte:1. prof. Grama Gina 

Membri:   2. Pantelemon Mircea 
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                 3. Grigorov Libime  – responsabil Structură  

                 4. Stan  Nicoleta 

                5. Husar Mariana 

                6. Butucea Ana Mihaela  – coord. educativ 

                7. Ardeleanu Georgiana- reprezentatul părinților 

                8.Burcă Mirela – reprezentatul părinților 

                9. Alistrat Alina – reprezentantul  părinților  

                10. Frandeș Claudia Alina–reprezentantul  Consililui  Local Tulcea  

                11.  Zuca Gabriela-reprezentantul  Primăriei Mun. Tulcea 

                12.  Teodorescu Mircea- reprezentantul  Consililui  Local Tulcea 

                13. Vizauer Lavinia- reprezentantul  Consililui  Local Tulcea  

               Observatori: Paţanghel Cornelia-lider sindical  

                                    – reprezentantul elevilor 

               Secretar C.A.- Cioranu Aura-Gabriela 

Cap  al VI-lea  COMISIILE METODICE/COMISII CU CARACTER PERMANENT, TEMPORAR ȘI OCAZIONAL se modifică 

Lista orientativă a comisiilor de lucru care pot funcționa la nivelul unităților de învățământ se regăsește în ROFUIP ORDIN nr. 5.447 din 31 august 

2020,  

Art.53 se abrogă 

a) La ciclul primar comisia metodică se constituie pe ciclu de învăţământ, şeful comisiei metodice este ales anual. 

b)  La înv. preșcolar  comisia metodică se constituie pe ciclu de învăţământ/structura, şeful comisiei metodice este ales anual.  

c) La ciclul gimnazial comisiile metodice se constituie pe discipline înrudite şi arii curriculare. 

d) Atribuțiile catedrelor /comisiilor metodice sunt prevăzute în ROFUIP nr.5079/31.08.2016 art. 65-67; 

e) Atribuțiile  șefului de catedră/responsabilul comisiei metodice sunt prevăzute în ROFUIP nr.5079/31.08.2016 art. 67. 

Art. 54  se abrogă 

a)Şefii comisiilor metodice, anual proiectează, prin consultarea membrilor  un plan managerial,  prin care se urmăreşte realizarea anumitor obiective 

prin activităţi lunare, aprobat de către directorul şcolii şi îl afişează la loc vizibil în cancelarie. În baza proceselor verbale, a activităţilor desfăşurate 

în cadrul comisiei, responsabilul acesteia înaintează conducerii şcolii un raport semestrial şi anual cu propuneri de îmbunătățire / introducere a 

noutăţilor în activitatea didactică şi de perfecţionare. 

aa) Responsabilii comiliilor metodice stabilesc modalităţile concrete de implementare a curriculumului naţional, selectează auxiliarele didactice şi 

mijloacele de învăţământ din lista celor aprobate/avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale adecvate specificului unităţii de învăţământ şi nevoilor 

educaţionale ale copiilor/elevilor, în vederea realizării potenţialului maxim al acestora şi atingerii standardelor naţionale; 

b) Şedinţele comisiei metodice/catedrei se ţin lunar, după o tematică aprobată de directorul şcolii, sau ori de câte ori directorul sau membrii comisiei 

metodice consideră că este necesar. Prezenţa la activităţile comisiei metodice este obligatorie pentru membrii acesteia. Absenţa nemotivată de la 

şedinţele comisiei metodice se consideră abatere disciplinară. 

c) Tematica şedinţelor de catedră, proiectul de încadrare, raportul de activitate şi orice hotărâre referitoare la membrii catedrei vor fi prezentate şi 

discutate în cadrul comisiei metodice/catedrei. 

d) Elaborează oferta de curriculum la decizia şcolii până la data realizării schemei de încadrare cu personal didactic de predare pentru anul şcolar 

următor şi o propune spre dezbatere consiliului profesoral; curriculumul la decizia şcolii cuprinde şi oferta stabilită la nivel naţional. 
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Art.55  se abrogă Pentru o evaluare obiectivă a cadrelor didactice şefii comisiilor metodice consemnează în registrul de activitate al comisiei activităţile 

curente, dezbaterile si referatele, prezintă semestrial acest registru directorului spre validare. 

Art.56  Calitatea de şef al comisiei metodice se regăseşte în criteriile de evaluare pentru acordarea gradatiei de merit. 

Art.57.Comisii la nivelul școlii conform  ROFUIP ORDIN nr. 5.447 din 31 august 2020 

Comisii cu caracter permanent – 6 comisii  

Comisii cu caracter temporar 

Comisii cu caracter ocazional  

(1) Comisiile de la nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei de constituire emise de directorul unităţii de învăţământ. În 

cadrul comisiilor prevăzute la art. 71 alin. 

(2) lit. b) şi e) sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai elevilor şi ai părinţilor sau ai reprezentanţilor legali, nominalizaţi de consiliul şcolar al elevilor, respectiv 

consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, acolo unde există. 

(2) Activitatea comisiilor din unitatea de învăţământ şi documentele elaborate de membrii comisiei sunt reglementate prin acte normative sau prin 

regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ. 

(3) Fiecare unitate de învăţământ îşi elaborează proceduri privind funcţionarea comisiilor în funcţie de nevoile proprii. 

 

Lista orientativă a comisiilor de lucru care pot funcționa la nivelul unităților de învățământ 

Comisii cu caracter permanent 

 a)comisia pentru curriculum; 

 b)comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; 

 c)comisia de securitate şi sănătate în muncă 

şi pentru situaţii de urgenţă; 

 d)comisia pentru controlul managerial 

intern; 

 e)comisia pentru prevenirea şi eliminarea 

violenţei, a faptelor de corupţie şi 

discriminării în mediul şcolar şi promovarea 

interculturalităţii. 

 

Comisii cu caracter temporar 

 Comisia pentru frecvență, combaterea 

absenteismului și a abandonului școlar 

 Comisia pentru completarea/modificarea RI 

și ROF 

 Comisia paritară  

 

 Comisia pentru întocmirea orarului și 

asigurarea serviciului pe școală 

Comisii cu caracter ocazional 

 Comisia pentru programe de susținere educațională 

 Comisia de inventariere 

 Comisia de recepție bunuri 

 Comisia de casare, de clasare și valorificare a materialelor rezultate 

 Comisiile pentru organizarea examenelor naționale 

 Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor de studii 

 Comisia de cercetare disciplinară 

 Comisia pentru recensământul populației școlare 

 Comisia consiliere, orientare și activități extrașcolare 

 Comisia de selectare a ofertelor pentru lucrări de reparații curente și 

de igienizare 

 Comisia pentru monitorizarea absenteismului și abandonului școlar 

 Comisia de recepție a lucrărilor de reparații curente și de igienizare 

 Comisia pentru verificarea documentelor școlare  

 Comisia pentru monitorizarea frecvenței și notarea ritmică 

 Comisia de salarizare 

 Comisia pentru acordarea burselor școlare  

 Comisia pentru asigurarea programelor sociale 
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 Comisia de gestionare SIIIR 

 

 Comisia pentru olimpiade și concursuri 

școlare 
 

  

  

  
 

 

Responsabilităţi: 

 Persoană resursă  perfecţionare: prof. Diacencu Floriana 

 Responsabil structură:ed. Grigorov Libime 

 Responsabil reţea calculatoare: Pantelemon Mircea 

 Responsabil „Lapte-corn” : Petcu Doina 

 Responsabil protecţia muncii: Paţanghel Cornelia/ Pantelemon Mircea  

 Responsabil PSI: Pantelemon Mircea - Petcu Doina/Alistrat Alina   

 Responsabili Imagine-școală: prof. Pantelemon Mircea, Grigorov Libime- Responsabil structură  

 Responsabil arte vizuale: prof. Lungu Aurica 

 Responsabil ansamblu coral: prof. Oțele Magdalena 

 Responsabil trupa de teatru: Gheorghe Mihaela/Diacencu Floriana/ Cernega Nicoleta 

 Responsabil SNAC: prof. Ali Angela 

 Responsabil cerc Sanitarii pricepuți: prof. Butucea Ana Mihaela   

 Responsabil cercuri ”Educație rutieră” – prof. Radu Viorica 

 Responsabil cercuri ”Prietenii pompierilor”  - prof. Butucea Ana Mihaela   

 Responsabil CEAC- Prof. Pantelemon Mircea 

 Responsabil dans modern: prof. Ali Angela 

 Responsabili revista școlii: Cernega Nicoleta/Diacencu Floriana/ Pantelemon Mircea/Radu Viorica/Ciobanu Anca/  

 Responsabil absenteism şi abandon şcolar: Covaci Diana, Ali Angela, Pațanghel Cornelia 

 Responsabil violenţă: Pungilă Magdalena, Marin Mihaela 

 Responsabil activități interetnice: Ariton Mădălina   

 

Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

Art.57.1   Articolul 60 din ROFUIP ORDIN nr. 5.447 din 31 august 2020 

(1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este, de regulă, un cadru didactic titular, propus de consiliul 

profesoral şi aprobat de către consiliul de administraţie, în baza unor criterii specifice aprobate de către consiliul de administraţie al unităţii de 

învăţământ. 

(2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează activitatea educativă din unitatea de învăţământ, 

iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ, cu diriginţii, cu responsabilul comisiei de învăţământ primar, 
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cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, acolo unde aceasta există, cu reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu consilierul şcolar şi 

cu partenerii guvernamentali şi neguvernamentali. 

(3) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor strategiilor 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind educaţia formală şi nonformală. 

(4) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte atribuţiile coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, în funcţie 

de specificul unităţii. 

(5) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare poate fi remunerat suplimentar din fonduri extrabugetare, conform 

legislaţiei în vigoare. 

 

Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are următoarele atribuţii: 

a)coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din unitatea de învăţământ; 

b)avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale clasei/grupei; 

c)elaborează proiectul programului/calendarului activităţilor educative şcolare şi extraşcolare ale unităţii de învăţământ, în conformitate cu planul 

de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite de către inspectoratul şcolar şi minister, în urma consultării consiliului reprezentativ al părinţilor, 

asociaţiei de părinţi, acolo unde există, şi a elevilor, şi îl supune spre aprobare consiliului de administraţie; 

d)elaborează, propune şi implementează proiecte de programe educative; 

e)identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor elevilor, precum şi posibilităţile de realizare a acestora, prin 

consultarea elevilor, a consiliului reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei de părinţi, acolo unde există; 

f)prezintă consiliului de administraţie rapoarte anuale privind activitatea educativă şi rezultatele acesteia; 

g)diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ; 

h)facilitează implicarea consiliului reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei de părinţi, acolo unde există, şi a partenerilor educaţionali în activităţile 

educative; 

i)elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii sau reprezentanţii legali pe teme educative; 

j)propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate la nivelul unităţii de învăţământ; 

k)facilitează vizite de studii pentru elevi, în ţară şi în străinătate, desfăşurate în cadrul programelor de parteneriat educaţional; 

l)orice alte atribuţii rezultând din legislaţia în vigoare. 

 

Portofoliul coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare conţine: 

a)oferta educaţională a unităţii de învăţământ în domeniul activităţii educative extraşcolare; 

b)planul anual al activităţii educative extraşcolare; 

c)programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare; 

d)programe educative de prevenţie şi intervenţie; 

e)modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare; 

f)măsuri de optimizare a ofertei educaţionale extraşcolare; 

g)rapoarte de activitate anuale; 

h)documente care reglementează activitatea extraşcolară, în format letric/electronic, transmise de inspectoratul şcolar şi minister, privind 

activitatea educativă extraşcolară. 
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(1) Inspectoratul şcolar stabileşte o zi metodică pentru coordonatorii pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare. 

(2) Activitatea desfăşurată de coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare se regăseşte în raportul anual de 

activitate, prezentat în consiliul de administraţie. 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară este parte a planului de dezvoltare instituţională a unităţii de învăţământ. 

          

   Evaluarea internă a calităţii educaţiei ROFUIP ORDIN nr. 5.447 din 31 august 2020 

Art. 58 Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii cuprinde reprezentanţi ai corpului profesoral, părinţilor, reprezentanţi ai Consiliului local, 

minorităţilor și  sindicatului; 

 Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are următoarele atribuţii: 

a) Elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii; 

b) Elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în şcoală; 

c) Elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei; 

d) Cooperează cu agenţia română pentru asigurarea calităţii. 

e) Elaboreaza planul de îmbunătatire anual. 

Art.  59 – (1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru Şcoala Gimnazială „Nifon Bălășescu” Tulcea şi este centrată preponderant 

pe rezultatele procesului învăţării. 

(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în învăţământul preuniversitar. 

Art.  60  –  (1)  În conformitate  cu  prevederile  legale,  la  nivelul  Şcolii  Gimnaziale  „Nifon Bălășescu” Tulcea    se înfiinţează Comisiapentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC). 

(2)  Pe  baza  legislaţiei  în  vigoare  Consiliul  de  administraţie  al  şcolii  elaborează  şi  adoptă regulamentul de funcţionare a Comisiei pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii. 

(3) Conducerea şcolii este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate. 

Art. 61 – (1) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii elaborează strategia şi  planul operaţional de evaluare internă a calităţii educaţiei şi prezintă 

un raport anual de autoevaluare internă a calităţii precum şi un plan de îmbunătăţiri. 

(2) Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii se realizează în conformitate cu prevederile legale. 

(3) Activitatea membrilor Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunera tă, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

(4) Orice control sau evaluare externă se bazează pe analiza raportului de evaluare internă a activităţii din Şcoala Gimnazială „Nifon Bălășescu” Tulcea. 

 

 

   Consiliul clasei 

Art.62 Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, un părinte delegat de comitetul de parinţi al 

clasei şi liderul elevilor clasei pentru ciclul gimnazial. 

Art.63 Consiliul clasei îşi desfasoară activitatea pe baza obiectivelor generale din ROFUIP ORDIN NR. 5.447 DIN 31 AUGUST 2020 şi a obiectivelor 

particulare stabilite în funcţie de materialul uman, nivelul intelectual individual al elevilor clasei respective. 

Art.64  În cadrul normei didactice  membrii consiliului clasei desfăşoară activităţi suplimentare pentru elevii cu ritm lent de învăţare si pentru elevii 

capabili de performanţe şcolare. 

 La clasele terminale consiliul clasei stabileşte un program de pregătire suplimentară pentru disciplinele lb.româna , matematică. 

Art.65 – Atribuţiile consiliului clasei sunt prevăzute în ROFUIP ORDIN NR. 5.447 DIN 31 AUGUST 2020.  
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 Art.66  Consiliul clasei îsi desfasoara activitatea la nivelul fiecarei clase. Presedintele acestuia este dirigintele / învăţătorul clasei; 

Atributiile consiliului clasei: 

a) Contribuie la orientarea si consilierea elevilor si parintilor, la elaborarea fiselor de observare a fiecarui elev; 

b) La solicitarea dirigintelui se întruneste ori de câte ori este necesar pentru a armoniza cerintele educationale ale cadrelor didactice, pentru a evalua 

programul scolar, comportamentul fiecarui elev, pentru a analiza volumul temelor pentru acasa; 

c) Stabileşte notele la purtare pentru toti elevii clasei, masurile educationale si propune recompense sau sanctiuni; 

d) După caz, în fata parintilor, dupa evaluarea semestrială sau anuala, analizeaza, global sau individual, rezultatele obtinute, stabilind activitati 

recuperatorii sau de dezvoltare ulterioara a elevilor; 

e) Când este necesar, directorul poate fi convocat în Consiliul unei clase, pe care îl prezideaza; 

f) Consiliul clasei colaboreaza cu Comitetul de parinti al clasei în vederea unei influenţe educative unitare; 

g) Documentele consiliului clasei sunt: tematica și graficul ședințelor consiliului clasei, convocatoarele la ședințele consiliului clasei și registrul de 

procese verbale al consilului clasei, însoțit de dosarul cu anexele proceselor verbale. 

Consiliul clasei are următoarele atribuţii: 

a)analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev; 

b)stabileşte măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de comportament cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite; 

c)stabileşte notele/calificativele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de frecvenţa şi comportamentul acestora în activitatea şcolară şi 

extraşcolară; propune consiliului profesoral validarea notelor mai mici de 7,00, respectiv mai mici de 8,00 pentru unităţile de învăţământ cu 

profil pedagogic, teologic şi militar, sau a calificativelor mai mici de „bine“, pentru învăţământul primar; 

d)propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; 

e)participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul 

primar/profesorului diriginte sau a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei; 

f)analizează abaterile disciplinare ale elevilor şi propune învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte 

sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Cap. al VII-lea Atributiile personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic 

Art. 67 – Personalul Şcolii Gimnaziale „Nifon Bălășescu” Tulcea  este format din personal didactic, personal didactic auxiliar şi personal nedidactic 

sau administrativ. 

Personalul didactic auxiliar 

Art.68 – În Şcoala  Gimnazială  „Nifon Bălășescu” Tulcea   personalul didactic auxiliar şi nedidactic este format din: 

bibliotecar, secretar şef, contabil-șef şi administrator. 

Art. 69  –  Personalul  didactic  auxiliar  îşi  desfăşoară  activitatea  conform  prevederilor  prezentului regulament, ale Legii educaţiei naţionale nr. 

1/2011, cu actele normative subsecvente, ale Legii nr. 53/2003 modificată şi completată prin Legea nr. 40/2011 privind Codul Muncii, precum 

şi ale altor prevederi şi regulamente în vigoare. 

Art. 70 – Personalul didactic auxiliar beneficiază de toate drepturile stipulate de legislaţia în vigoare. 

Art. 71 – Personalul didactic auxiliar are următoarele obligaţii: 

1) personalul didactic auxiliar este obligat să respecte programul stabilit pentru fiecare compartiment; atribuţiile, sarcinile, competenţele şi 

responsabilităţile personalului didactic auxiliar sunt cuprinse în fişa postului; 

2) personalul didactic auxiliar este obligat să participe la şedinţele Consiliului profesoral la care se discută probleme legate de compartimentele în 
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care îşi desfăşoară activitatea sau atunci când sunt solicitaţi să participe de către director; 

3) personalul didactic auxiliar trebuie să aibă o ţinută şi o comportare ireproşabilă în relaţiile cu cadrele didactice, elevii, părinţii, personalul nedidactic 

al şcolii, precum şi cu orice persoană din afara instituţiei; 

4) personalul didactic auxiliar are obligaţia de a răspunde la toate solicitările venite din partea conducerii şcolii, considerate de interes major pentru 

instituţie; 

5) Întregul personal didactic are obligaţia să participe la cursurile de formare iniţiate de conducerea şcolii, de inspectoratul şcolar sau de Casa Corpului 

Didactic, în conformitate cu specializarea şi compartimentul în care activează; 

6) Întreg personalul didactic auxiliar este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor care privesc strict instituţia sau personalul 

instituţiei. 

7) personalul didactic auxiliar are obligaţia de a semna zilnic condica de prezenţă, consemnând cu exactitate activităţile desfăşurate în ziua respectivă; 

Art. 72 – Nerespectarea prevederilor actualului regulament, a prevederilor altor legi şi regulamente în vigoare cu referire la personalul didactic auxiliar, 

cât şi a sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în fişa postului personalului didactic auxiliar, duce automat la aplicarea următoa 

relor sancţiuni, în funcţie de gravitatea şi numărul abaterilor: 

a) observaţie scrisă; 

b) avertisment; 

c) diminuarea salariului de bază cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni; 

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 luni, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii superioare ( funcţii de conducere, 

de îndrumare şi de control); 

e) destituirea din funcţia de conducere;  

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

Art. 73 – Personalul nedidactic (administrativ) beneficiază de toate drepturile stipulate de legislaţia învigoare. 

Art. 74 – (1) Personalul nedidactic (administrativ) are următoarele obligaţii: 

a) personalul nedidactic este obligat să respecte programul zilnic stabilit de conducerea  şcolii împreună cu şeful compartimentului administrativ; 

b) personalul nedidactic are obligaţia de a asigura securitatea şcolii, conform programului de lucru şi atribuţiilor din fişa postului; 

c) personalul nedidactic asigură igienizarea şi întreţinerea şcolii la nivelul sectoarelor repartizate de administrator şi în conformitate cu fişa postului; 

d) personalul nedidactic are obligaţia să răspundă la toate solicitările venite din partea conducerii şcolii, considerate de interes major pentru instituţie; 

e) personalul nedidactic este obligat să aibă un comportament civilizat faţă de cadrele didactice, personalul didactic auxiliar, elevi, părinţi şi faţă de 

orice persoană care intră în școală; 

f) este interzis personalului nedidactic să utilizeze baza materială a şcolii în alte scopuri decât cele legate de interesele instituţiei; 

 (2) Atrbuţiile, sarcinile, competenţele şi responsabilităţile personalului nedidactic sunt cuprinse în fişa postului. 

Art. 75 – Nerespectarea prevederilor actualului regulament, a prevederilor altor legi şi regulamente în vigoare cu referire la personalul nedidactic, cât 

şi a sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în fişa postului personalului nedidactic, atrage după sine aplicarea următoarelor 

sancţiuni, în funcţie de gravitatea şi numărul abaterilor: 

a) observaţie individuală verbală; 

b) avertisment scris; 

c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus 
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retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 

d) reducerea salariului de bază cu 5-10%, pe o perioadă de 1-3 luni; 

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

Art. 76 – Personalului din Şcoala Gimnazială „Nifon Bălășescu” Tulcea  îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze  imaginea publică 

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

Art. 77– Personalul din şcoală are obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială şi protecţie a copilului în legătură cu aspecte 

care afectează demnitatea, 

integritatea fizică şi psihică a elevilor. 

Art. 78 – Personalului din şcoală îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional elevii/copiii sau colegii. 

Art. 79 – (1) Selecţia personalului din Şcoala Gimnazială „ Nifon Bălășescu” Tulcea  se face prin concurs/examen, conform normelor specifice în 

vigoare. 

(2)  Angajarea  personalului  se  face  prin  încheierea  contractului  individual  de  muncă  de  către directorul şcolii și după prelucrarea și semnarea 

fișei postului. 

Art.80 – Personalul şcolii trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educationale. 

Art.81 – Prin întreaga activitate didactică şi metodică, personalul instituţiei şcolare va avea ca principal obiectiv realizarea unei imagini de promovare  

a valorilor şcolare ţinând cont de existenţa şi tradiţia Şcolii ”Nifon Balasescu” Tulcea   în peisajul şcolar tulcean. 

Art.82 – Personalul şcolii este obligat să se achite cu conştiinciozitate de obligaţiile prevăzute de fişa postului, contractul colectiv de muncă şi sarcinile 

trasate de către directorul unităţii. 

Art.83 – La începutul fiecărui an şcolar personalul școlii  participă la  analizele medicale solicitate, participă la evaluarea psihopedagogică, dacă este 

cazul ( la recomandarea medicului în medicina muncii). 

           – Coordonarea activităţii claselor de elevi se realizează prin învăţători, diriginţi numiţi de directorul unităţii dintre cadrele didactice cu experienţă, 

ce predau la clasele respective. 

Cadrul didactic  de serviciu 

Art.84– Personalul didactic efectuiază serviciul pe şcoala în timpul pauzelor din programul didactic sau în afara acestuia conform normelor legislative 

generale sau ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea . 

Art.85 – Directorul unităţii stabileşte, la începutul anului şcolar, un program al serviciului pe şcoală şi repartiţia cadrelor didactice pe nivele de 

învătământ (anexa nr.1,2). 

Art.86 – Ca activitate de mare responsabilitate învăţătorul/ profesorul de serviciu urmăreşte : 

a – impun un  comportament civilizat  elevilor/copiilor pe timpul pauzelor ; 

b – menţinerea stării de igienă şi protejarea mijloacelor fixe ; 

c – integritatea fizică a elevilor; 

d – menţine legătura cu organele de ordine locale desemnate cu securizarea localului şcolii; 

e – asigură integritatea documentelor şcolare; 

 Personalul didactic auxiliar 

Art.87   Secretarul  scolii 

a) Este subordonat directorului unităţii de învăţământ. 

b) Îşi desfasoara activitatea între orele 08.00 – 16.00; 
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c) Raspunde de întreaga evidenta şcolară, de arhiva scolii, de documentele scolii, sigiliu. 

d) Răspunde de completarea documentelor şcolare, de eliberarea adeverinţelor, foilor matricole, certificatelor. 

e) Raspunde de îndeplinirea tuturor sarcinilor ce îi revin conform fisei postului si prevederilor legilor în vigoare; 

f) Rezolva la timp corespondenta primita;  

g) Intocmeste statele de salarii până la brut, înstiintând personalul muncitor de modificarile survenite în baza legislatiei; 

h) Îşi desfasoara activitatea conform fişei postului. 

Compartimentul de secretariat este subordonat directorul unităţii de învăţământ. 

Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul unităţii de învăţământ şi pentru alte persoane interesate. 

Secretara aduce condica în cancelarie şi o ia la sfărşitul orelor pentru a fi completată. Secretara completează fişele matricole, cataloagele de corigenţă 

şi se ocupă de arhivarea tuturor documentelor şcolare. 

Procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se fac în conformitate cu reglementările  stabilite prin ordinul MEN. 

Procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii se fac în conformitate cu prevederile” Regulamentului privind regimul juridic al actelor 

de studii şi al documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar” aprobat prin ordinul Ministrului Educației Naționale. 

Compartimentul secretariat are următoarele atribuţii: ROFUIP ORDIN NR. 5.447 DIN 31 AUGUST 2020 

a)transmiterea informaţiilor la nivelul unităţii de învăţământ; 

b)întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date; 

c)întocmirea şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte categorii de documente solicitate de către autorităţi, precum şi a corespondenţei 

unităţii; 

d)înscrierea copiilor/elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea şi actualizarea permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea 

problemelor privind mişcarea antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administraţie; 

e)rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor şi evaluărilor naţionale, ale concursurilor de ocupare a posturilor vacante, 

conform atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare sau de fişa postului; 

f)completarea, verificarea, păstrarea în condiţii de securitate şi arhivarea documentelor referitoare la situaţia şcolară a elevilor şi a statelor de 

funcţii; 

g)procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii şi a documentelor şcolare, în conformitate cu prevederile regulamentului privind 

regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi 

cercetării; 

h)selecţia, evidenţa şi depunerea documentelor la Arhivele Naţionale, după expirarea termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor 

de păstrare“, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării; 

i)păstrarea şi aplicarea ştampilei unităţii pe documentele avizate şi semnate de persoanele competente, în situaţia existenţei deciziei directorului 

în acest sens; 

j)întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor, potrivit legislaţiei în vigoare sau fişei postului; 

k)întocmirea statelor de personal; 

l)întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii de învăţământ; 

m)calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul contabilitate; 

n)gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ; 

o)întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
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p)orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, contractele colective de muncă aplicabile, regulamentul de 

organizare şi funcţionare al unităţii, regulamentul intern, hotărârile consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa. 

Articolul 75 din ROFUIP ORDIN NR. 5.447 DIN 31 AUGUST 2020 

(1) Secretarul-şef/Secretarul unităţii de învăţământ pune la dispoziţia personalului condicile de prezenţă, fiind responsabil cu siguranţa acestora. 

(2) Secretarul-şef/Secretarul răspunde de securitatea cataloagelor şi verifică, la sfârşitul orelor de curs, împreună cu profesorul de serviciu, 

existenţa tuturor cataloagelor, încheind un proces-verbal în acest sens. 

(3) În perioada cursurilor, cataloagele se păstrează în cancelarie, într-un fişet securizat, iar în perioada vacanţelor şcolare, la secretariat, în aceleaşi 

condiţii de siguranţă. 

(4) În situaţii speciale, atribuţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi îndeplinite, prin delegare de sarcini, şi de către cadre didactice sau personal 

didactic auxiliar, din cadrul unităţii de învăţământ, cu acordul prealabil al personalului solicitat. 

(5) Se interzice condiţionarea eliberării adeverinţelor, foilor matricole, caracterizărilor şi a oricăror acte de studii sau documente şcolare de 

obţinerea de beneficii materiale. 

 

Art.88   Contabilul   școlii  

Îşi desfasoara activitatea între orele 08.00 – 16.00; 

 a) Este subordonat directorului unităţii de învăţământ.  

 b) Serviciul de contabilitate asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar contabile a unităţii de învăţământ, în 

conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 

c)  Contabilitatea îndeplineşte orice sarcini financiar- contabile încredinţate de director sau stipulate expres în acte normative. 

d) Îşi desfasoara activitatea conform fişei postului 

Serviciul financiar are următoarele atribuţii: ROFUIP ORDIN NR. 5.447 DIN 31 AUGUST 2020 

a) desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii de învăţământ; 

b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unităţii de învăţământ, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi 

cu hotărârile consiliului de administraţie; 

c) întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile; 

d )informarea periodică a consiliului de administraţie cu privire la execuţia bugetară; 

e) organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor; 

f) consemnarea în documente justificative a oricărei operaţiuni care afectează patrimonial unităţii de învăţământ şi înregistrarea în evidenţa 

contabilă a documentelor; 

g) întocmirea şi verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat; 

h) valorificarea rezultatelor procesului de inventariere a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de lege şi ori de câte ori consiliul de administraţie 

consideră necesar; 

i) întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar; 

j) îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local şi faţă 

de terţi; 

k) implementarea procedurilor de contabilitate; 

l) avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de administraţie, prin care se angajează fondurile unităţii; 

m) asigurarea şi gestionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim special; 
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n) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, 

realizând operaţiunile prevăzute de normele legale în materie; 

o) orice alte atribuţii specifice serviciului, rezultând din legislaţia în vigoare şi hotărârile consiliului de administraţie şi deciziile directorului, 

stabilite în sarcina sa. 

Management financiar 

Articolul 78 DIN ROFUIP ORDIN NR. 5.447 DIN 31 AUGUST 2020 

(1) Întreaga activitate financiară a unităţilor de învăţământ se organizează şi se desfăşoară cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

(2) Activitatea financiară a unităţii de învăţământ se desfăşoară pe baza bugetului propriu. 

(3) Răspunde de organizarea activităţii financiare şi de încadrarea în bugetul aprobat. 

Articolul 79 

Pe baza bugetului aprobat, directorul şi consiliul de administraţie actualizează programul anual de achiziţii publice, stabilind şi celelalte măsuri 

ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate. 

Articolul 80 

(1) Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanţare. 

(2) Resursele extrabugetare ale unităţii pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform hotărârii consiliului de administraţie. 

Art.89  Bibliotecarul școlii  

a)Îşi desfasoara activitatea între orele 08.00 – 16.00; 

b) Este subordonat directorului /dir adj al unităţii de învăţământ.  

c) Bibliotecara organizează activitatea bibliotecii, asigură funcţionarea acesteia şi este interesat de completarea raţională a fondului de publicaţii. 

d) Acestea se organizează şi funcţionează în baza Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a 

regulamentului aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. 

 Activităţile de bază ale bibliotecarei sunt: 

a) îndrumă lectura şi studiul şi ajută la elaborarea lucrărilor elevilor, punând la dispoziţia acestora instrumente de informare, respectiv iniţiere, 

cataloage, liste bibliografice etc., care să le înlesnească o orientare rapidă în colecţiile bibliotecii; 

b) sprijină informarea şi documentarea rapidă a personalului didactic; 

c) participă la toate cursurile specifice de formare continuă 

d) Îşi desfasoara activitatea conform fişei postului. 

 

În unităţile de învăţământ se asigură accesul gratuit al elevilor şi al personalului la Biblioteca Şcolară Virtuală şi la Platforma şcolară de e-learning. 

Platforma şcolară de e-learning este utilizată de către unitatea de învăţământ, pentru a acorda asistenţă elevilor în timpul sau în afara programului 

şcolar, în perioada în care sunt suspendate cursurile şcolare, precum şi elevilor care nu pot frecventa temporar cursurile, din motive medicale. 

Bibliotecarul organizează sau participă la organizarea de acţiuni specifice: lansarea de carte, întâlniri literare, simpozioane, vitrine şi expoziţii de 

cărţi, standuri de noutăţi sau de colecţii de cărţi, prezentări de manuale.  

Art.90 Administratorul scolii  

- rezolvă, cu aprobarea conducerii şcolii, toate problemele ce revin secţiunii administrativ-gospodăreşti; 

- întocmeşte planul de muncă al sectorului;  

 -  coordonează, îndrumă şi controlează modul cum angajaţii din subordine îşi exercită serviciile; 

-  gestionează şi răspunde de bunurile materiale;  
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- asigură paza şi securitatea întregului patrimoniu; 

- răspunde de pregătirea la timp a şcolii pentru noul an şcolar; 

-  măsuri pentru repararea mobilierului stricat; 

-  preia la începutul anului şcolar, cu proces verbal, obiectele de inventar; 

-  predă diriginţilor clasele cu obiecte de inventar; 

 - face propunere de înlocuire a obiectelor uzate; 

- recuperează împreună cu diriginţii/învățătorii pagubele provocate de elevi; 

-  în funcţie de nevoile şcolii se obligă să îndeplinească şi alte servicii repartizate de conducerea şcolii ( responsabil ” Lapte - corn” Corp A, );  

- Îşi desfasoara activitatea conform fişei postului. 

 

Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii: DIN ROFUIP ORDIN NR. 5.447 DIN 31 AUGUST 2020 

a)gestionarea bazei materiale; 

b)realizarea reparaţiilor, care sunt în sarcina unităţii, şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare, curăţenie şi gospodărire a unităţii de învăţământ; 

c)întreţinerea terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico-materiale; 

d)realizarea demersurilor necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)recepţia bunurilor, serviciilor şi a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul compartimentului; 

f)înregistrarea modificărilor produse cu privire la existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor din gestiune şi prezentarea actelor corespunzătoare 

serviciului financiar; 

g)evidenţa consumului de materiale; 

h)punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ privind sănătatea şi securitatea în muncă, situaţiile de urgenţă 

şi P.S.I.; 

i)întocmirea proiectului anual de achiziţii şi a documentaţiilor de atribuire a contractelor; 

j)orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, hotărârile consiliului de administraţie şi deciziile directorului, 

stabilite în sarcina sa. 

 

Art.91 Personalul  de îngrijire şi întreţinere  

Este numit, în urma unui concurs, de conducere  şcolii, fiind repartizat la diferite activităţi conform necesităţilor instituţiei. Se subordonează directorului 

şcolii, serviciului secretariat şi contabilitate 

Atribuţii, competenţe, responsabilităţi 

- verifică zilnic (dimineaţa la venire, seara la plecare) inventarul din spaţiul primit în custodie; 

- în vederea asigurării securităţii patrimoniului  este interzisă părăsirea sectorului fără ca sarcina de serviciu să fie delegată unei alte persoane; 

- scoaterea obiectelor de inventar din şcoală se face obligatoriu pe baza acordului conducătorului unităţii, fără înstrăinarea acestora; 

- să nu permită scrijelirea pereţilor, a lambriului, a uşilor, a mobilierului etc.; 

- va observa starea de conservare a bunurilor materiale ale şcolii şi va semnala imediat cele mai mici accidente, care pot duce la deteriorarea 

interiorului cât şi a exteriorului instituţiei; 

- are datoria de a-şi însuşi şi perfecţiona pregătirea profesională prin studiu individual sau prin sistemul de instruire la nivelul instituţiei; 
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- menţine în perfectă stare de curăţenie spaţiul din incinta şcolii  prin ştergerea prafului, zilnic, (piese de mobilier, glafuri de ferestre, plintă de lemn 

a lambriului, lambriul, bancile, etc.) cu o cârpă de praf perfect uscată, spălatul şi dezinfectatul holurilor, a scărilor de acces şi din exteriorul 

acesteia; 

- menţine în perfectă stare de curăţenie şi ordine spaţiile anexe folosite de personal şi de către elevi ( grupuri sanitare,. cabinete, laboratoare); 

- pe perioada de iarnă execută lucrări de îndepărtare a zăpezii de pe căile de acces, trotuarul din faţa şcolii, uluce şi acoperişul şcolii, care ar putea 

pune în pericol siguranţa elevilor, cadrelor didactice etc. 

- la sfârşitul programului verifică instalaţia de apă, controlează ferestrele, stinge lumina, închide geamurile, semnalând imediat orice nereguli în 

scris sau, după caz, oral; 

- respectă prevederile incluse în fişa postului; 

- este dator să cunoască şi să respecte Instrucţiunile  de prevenirea şi stingerea incendiilor; 

- nu părăseşte locul de muncă până la predarea schimbului; 

- în calitatea sa şi de gestionar al bunurilor de patrimoniu şi al celorlalte obiecte de inventar răspunde de existenţa lor, dar  şi de  bunurile elevilor 

şi cadrelor didactice; 

– supravegherea funcţionării corpurilor de iluminat şi a instalaţiei de încălzire; 

– pe timpul serviciului, nu se vor executa alte activităţi care ar putea periclita supravegherea, curățenia și siguranța  optimă a spaţiilor repartizate; 

– aducerea la cunoştinţa şefilor ierarhici, în mod operativ, a oricăror aspecte negative, care ar pune în pericol buna funcţionare a spaţiului 

supravegheat (funcţionare iluminat, grupuri sanitare, sisteme de blocare uşi, ferestre,etc.) 

         -    respectarea strictă a programului de lucru; 

– nu se vor introduce în spaţiile pentru curăţenie substanţe inflamabile (benzină, acetonă, petrosin etc.); 

– programul de lucru al fochistului ( conform graficului): pe timpul funcţionarii centralei termice si in funcţie de necesitatile școlii; 

– programul de lucru al agentului de  paza zi/noapte conform graficelor lunare întocmite de secretarul școlii și avizate de director; 

– fumatul este interzis în unitatea şcolară, cu excepţia spaţiilor special destinate. 

CAPITOLUL al VIII-lea SARCINI/ OBLIGAŢIILE PERSOANELOR ÎNCADRATE ÎN MUNCĂ 
ART.92 Toate cadrele didactice, personalul auxiliar si administrativ au obligatia de a respecta programul zilnic de lucru potrivit fisei postului, indiferent 

de natura contractului de munca; 

ART.93  Prezentul Regulament se refera si la personalul temporar încadrat în munca, la persoanele detașate sau suplinitoare, calificate, necalificate  ; 

ART.94 Atributiile si sarcinile de serviciu ale persoanelor care îsi desfăsoara activitatea în cadrul Scolii „Nifon Balasescu” Tulcea, sunt cele prevăzute 

in actele normative în vigoare, precum si cele stabilite de conducerea scolii prin fişa postului. 

ART.95  In privinta disciplinei muncii, persoanele care îsi desfăsoara activitatea: 

a) sa execute întocmai si la timp sarcinile primite; 

b) sa aduca la cunostinta conducerii scolii orice neregula, anomalie sau alte situatii de natura sa împiedice desfasurarea corespunzatoare a procesului 

instructiv – educativ; 

c) Sa cunoasca si sa utilizeze în activitatea didactica mijloace de învatamânt aflate în dotarea scolii, sa confectioneze materiale si sa asigure 

functionarea si pastrarea acestora; 

d) Sa respecte cu strictete ordinea si disciplina în munca, sa urmareasca si sa aplice cu fermitate normele referitoare la desfăsurarea procesului 

instructiv – educativ si sa îndeplineasca cu simt de înalta raspundere îndatoririle de serviciu, sa manifeste intransigenta fata de orice abateri, de la 

regulile stabilite; 
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e) Sa se prezinte la serviciu în deplina capacitate de munca pentru a putea executa în bune conditii sarcinile ce le revin; 

f) Eliminarea elevilor de la orele de curs este interzisă; 

g) Sa stea la dispozitia scolii sau sa se prezinte în cel mai scurt timp la scoala în caz de necesitati urgente; 

h) Să nu paraseasca scoala sau colectivele de elevi încredintati făra aprobarea conducerii  şcolii; 

i)  În timpul serviciului sa se ocupe permanent de buna desfăsurare a activitatii de instruire si educare a elevilor/copiilor; 

j) Sa previna orice fapta care ar pune în pericol securitatea elevilor sau al personalului didactic sau al bunurilor scolii, sa înlăture operativ orice 

situatie care ar putea constitui o sursa de pericol;  

k) Să nu se prezinte la programul de lucru sub influenta alcoolului;  

l) Să nu introduca sau sa nu consume în scoala bauturi alcoolice si sa nu faciliteze săvârșirea acestor fapte; 

m) Să nu fumeze în timpul activitatilor cu elevii sau în prezenta acestora; 

n) Fumatul este interzis în unitatea şcolară, 

o) Orice activitate extrașcolară, extracurriculară se  organizează  și  desfășoară numai cu aprobarea conducerii școlii (depunerea solicitării cu minim 

48 ore înainte de organizare și desfășurare); 

p) Frecvența activităților extrașcolare: 1 activitate/ lună; 

q) Invoirile se acordă  în conformitate cu Codul Muncii  și cu avizul conducerii școlii ( numai directorul școlii aprobă învoirile personalului școlii); 

r) Nu se admit întârzieri, lipsuri nemotivate, repetate; 

s) Obligativitatea semnării zilnice a  condicii, revine fiecărei persoane care își desfășoară activitatea în cadrul Scolii „Nifon Balasescu” Tulcea; 

t) Solicitările/cererile se depun la serviciul secretariat (minim 48 ore) ; 

u) Să respecte normele PSI şi PM; 

v) Fotografierea sau filmarea spaţiilor din incinta sau din apropierea şcolii se vor realiza doar cu aprobarea conducerii instituţiei; 

ART.96   Fochiștii/ Muncitorul de  de întretinere: 

1) Asigura întretinerea imobilelor si mobilierului scolii; 

2) Asigura functionarea instalatiilor  termice, de apa si electrice, a instalatiilor sanitare;  

3) Saptămânal sau dupa caz , zilnic, prezinta administratorului școlii  scolii nota de probleme (materiale necesare, defectiunile la instalatii, etc); 

4) Va lucra dupa programul zilnic între orele 7,00 - 15,00, sau dupa caz, dupa un program stabilit de conducerea școlii;  

5) Atributiile si sarcinile de serviciu sunt cele prevăzute în actele normative, în fişa postului , precum si cele stabilite de conducerea scolii; 

6) Asigură siguranţa/securitatea elevilor în şcoală şi în vecinătatea ei; 

w)  Execută lucrări de îndepărtare a zăpezii de pe căile de acces, trotuarul din faţa şcolii, uluce şi acoperişul şcolii, care ar putea pune în pericol 

siguranţa elevilor, cadrelor didactice etc. 

ART.97  Paznicii: 

         1) Vor asigura paza celor 3  localuri conform fisei postului; 

         2) Este interzis paznicilor sa doarma în timpul serviciului; 

         3)   Este interzis, paznicilor să părăsească locul de muncă în timpul serviciului; 

         4) Se interzice paznicului consumul de alcool în timpul serviciului sau prezentarea la serviciu sub influenta alcoolului; 

         5) In caz de îmbolnavire sau de eveniment neprevazut va anunta în timp util administratorul școlii; 

         6) Asigură siguranţa/securitatea elevilor în şcoală şi în vecinătatea ei; 

         7) Colaboreaza cu organele politiei si cu cele de paza din cadrul primariei; 

           8) execută lucrări de îndepărtare a zăpezii de pe căile de acces, trotuarul din faţa şcolii, uluce şi acoperişul şcolii, care ar putea pune în pericol 
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siguranţa elevilor, cadrelor didactice etc. 

          9)  Se interzice sustragerea materialelor, bunurilor din curtea scolii, scoala, magazii, anexe s.a. 

SANCŢIUNI  DISCIPLINARE 

ART 98 Incalcarea obligatiilor de munca, abaterile disciplinare  se sanctioneaza ca atare în conformitate cu Codul Muncii, Legea Educației Naționale. 

ART.99  1)Exercitarea sanctiunii disciplinare se face numai dupa cercetarea prealabila a faptei ce constituie abatere, luarea de declaratie de la persoana 

careia i se imputa abaterea si verificarea sustinerilor făcute de aceasta în aparare. 

 2) Aplicarea sanctiunii disciplinare se comunica în scris, în comunicare se prevede si calea de atac: termenul de introducere a contestatiei, iar organul 

competent sa solutioneze contestatia. 

ORGANIZAREA MUNCII ÎN UNITATE 

ART.100 Programul de desfăsurare a procesului instructiv - educativ este urmatorul: 

                           CORPUL A 

 

 

 

 

  CORPUL B 

Schimbul 1  Schimbul 2 

Clasele  CP I-IV  Clasele V –VIII 

08.00-12.50  11.00/12.10-18.00/19.00 

  

  GRADINITA NR.6 - program normal 

Schimbul 1   

2 grupe  08.00-13.00 

07,30-13.00 Cadrul didactic de serviciu  

 

Gradinita cu program prelungit nr. 2 Tulcea- structura școlii  

Schimbul 1  Schimbul 2 

6 grupe  6 grupe 

08.00-13.00  12.00-17.00 

07,30-12,30 

12,30-17.30 

Cadrele didactice de serviciu 

didactic  

 

ART. 101   
a) Evidenta prezentei la program a cadrelor didactice si verificarea parcurgerii ritmice a programei şcolare se face prin completarea si 

semnarea, înainte de începerea programului, a condicii; 

b)Cadrele didactice sunt obligate să verifice la fiecare oră de curs  ţinuta elevilor, iar în lipsa uniformei elevul  nu va fi sancţionat cu absenţă,  nu 

va fi scos din sala de clasă; 

Schimbul 1  Schimbul 2 

Clasele CP I-IV  Clasele V –VIII 

08.00-12.50  11.00/12.10-18.00/19.00 
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c) Cadrele didactice beneficiaza de cel mult 5 invoiri pe an, în vederea rezolvarii unor probleme personale;  

d)  Cadrele didactice de serviciu pe scoala au urmatorul program de muncă: 

Şcoala Gimnazială „ Nifon Bălășescu” Tulcea   

Schimbul I: de la ora 07.30 la 11,50/12.50 

Schimbul II: de la ora 11,40 la 19.00; 

Gradinita cu program prelungit nr. 2 Tulcea- structura școlii  

Schimbul I: de la ora 07.30 la 12.30 

Schimbul II: de la ora 12,30 la 17.30; 

Atribuţiile cadrului didactic de serviciu (anexa nr. 2): 

o Asigură supraveghere elevilor, a ordinei şi disciplinei în incinta şi perimetrul şcolii; 

o Interzice accesul persoanelor străine, altele decât părinţii elevilor în perimetrul şcolii şi în incinta şcolii; 

o Interzice pătrunderea în şcoală a persoanelor care nu au motivaţie pentru accesul în unitatea şcolară; 

o Să identifice elevii care au tendinţe de comportament deviant; 

o În eventualitatea producerii unor evenimente va înştiinţa conducerea şcolii,serviciul 112; 

o Să fie prezent în unitate cu un sfert de oră mai devreme în unitatea şcolară; 

o Răspunde de siguranţa cataloagelor, condicii şi alte documente şcolare; 

o Asigură intrarea/ieşirea elevilor în şcoală /din şcoală; 

o Răspunde de respectarea programului de funcţionare al şcolii şi raportează, conducerii şcolii, prezenţa cadrelor didactice la orele de 

curs; 

ART.102  Personalul de întreţinere va avea următorul program: 

 

      Îngrijitori                            Corp A                          Corp B 

Schimbul 1: de la ora 07.00  la 15.00;                07,00-15,00                              Gradinita nr. 6 : 07.00 -15.00 

Schimbul 2: de la ora 11.30 la 19.30;                  11,30-19,30                                                          

Fochiști:   Sezonul rece:     Corp A, B, C 6,00-14,00/10,00-18,00/ programul poate suferi modificări în sezonul rece; 

                Sezonul cald        Corp A 7,00-15,00 

                                              Corp B 7,00-15,00 

 

Paznici: Schimbul I    07.00-15.00 

              Schimbul II   12.00- 20.00 

Gradinita nr. 2  

Schimbul I 6,00-14,00 

Schimbul II 11,00-19,00 

Administrator 6,00-14,00 

Fochist 6,00-14,00 

Bucătari 6,00-14,00 

Atributiile îngrijitoarelor sunt completate cu sarcini de serviciu prevăzute în mod clar fişa postului şi în notele de serviciu, asupra carora au fost 

informate. 
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Consiliul de administrație poate aproba modificarea programului de lucru în funcție de nevoile școlii. 

ART.103  Recompense  Persoanele care îsi îndeplinesc în cele mai bune conditii sarcinile ce le revin si îsi aduc o contributie deosebita la bunul mers 

al activitatii scolii pot primi, sau, dupa caz pot fi propuse sa li se acorde potrivit dispozitiilor legale urmatoarele recompense: 

a) trepte sau gradatii la retributia tarifara cu reducerea vechimii minime prevazute de lege. 

b) aprobarea de a participa la concursul de acordare de Gradatii de merit; 

c) Multumire verbala sau scrisa. 

d) În cazul personalului didactic –auxiliar și nedidactic, orele suplimentare sunt recompensate prin acordarea de timp liber corespunzător 

numai în perioadele vacanțelor școlare; 

e) Orele suplimentare se compensează cu timp liber corespunzător în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acestora/vacanțe școlare. 

    CAPITOLUL al IX–lea  ELEVII  

Art. 104 – (1) Elevii sunt beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar, conform prevederilor legale.  

(2) Calitatea de beneficiar al educaţiei se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile existente în programul școlii. 

Evidenţa prezenţei se face la fiecare oră de curs de către fiecare cadru didactic, care consemnează în mod obligatoriu fiecare absenţă. 

Art. 105 – Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, care la începutul fiecărui an şcolar este vizat de către școală, prin intermediul profesorilor 

diriginţi şi al profesorilor pentru învăţământ primar. 

Art. 106 – Elevii din Şcoala Gimnazială ,,Nifon Bălășescu” Tulcea au ca organizaţie reprezentativă Consiliul şcolar al elevilor. Procedura de constituire 

şi atribuţiile Consiliului şcolar al elevilor se găsesc în  Regulamentul – cadru de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul 

Preuniversitar, DIN ROFUIP ORDIN NR. 5.447 DIN 31 AUGUST 2020 

Art. 107 – Evaluarea elevilor se face conform prevederilor art. 71 – 78 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,  ale  art. 112  –  138  din  

Regulamentul- cadru  de  organizare  şi  funcţionare  a  unităţilor  din învăţământul preuniversitar, precum şi ale altor acte normative. 

Calitatea de elev : 

Art.108 – Orice persoană, indiferent de sex, vârstă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, care este înscrisă în unitatea de învăţământ şi 

participă la activitaţile  organizate ale acesteia, au calitatea de elev. 

Art.109 – În învaţământul primar şi gimnazial, calitatea de elev se dobandeşte în urma solicitării scrise, adresate de părinţi sau tutori legali. 

Art.110 – Elevii promovaţi pot fi înscrişi de drept în anul şcolar următor, dacă nu există alte  prevederi specifice. 

Art.111– Elevii repetenţi sau retraşi din învăţământul de zi, se pot reînmatricula, la cerere, la acelaşi nivel, ciclul de învaţământ, în următorii doi ani 

consecutivi, redobândind calitatea de elev. 

Art.112 – Exercitarea calităţii de elev se face conform art.89-1,2  DIN ROFUIP ORDIN NR. 5.447 DIN 31 AUGUST 2020 

Încetarea calităţii de elev 

Art.113 – Calitatea de elev încetează în urmatoarele situaţii pentru învăţământul obligatoriu : 

a – la absolvirea studiilor învăţământului obligatoriu ; 

b – în cazul abandonului şcolar ; 

Motivarea absenţelor 

Art.114 – Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, sau a altor cazuri de forţă majoră, dovedite cu acte legale sunt considerate motivate. 

Art.115 – Motivarea absenţelor se efectuează pe bază urmatoarelor acte : 

a – adeverinţă medicală eliberată  de către medicul de familie sau al cabinetului medical  școlar ; 

b – adeverinţă sau certificat medical eliberate de unitatea sanitară în cazul internărilor în spitale; 
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c – cerere scrisă de către parinte/tutorele legal al elevului cu menţionarea seriei de buletin şi a CNP aprobată de directorul unităţii şi cu avizul 

dirigintelui/invăţătorului ; 

Art.116 În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui sau reprezentantului legal 

al elevului sau ale elevului major, adresate învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte al clasei, 

avizate în prealabil de motivare de către directorul unităţii de învăţământ. 

(6) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor se prezintă în termen de 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi sunt păstrate de către 

învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pe tot parcursul anului şcolar. 

(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (6) atrage declararea absenţelor ca nemotivate. 

(8) În cazul elevilor reprezentanţi, absenţele se motivează pe baza actelor justificative, conform prevederilor statutului elevului.Acestea vor fi 

păstrate de către învăţător- diriginte pe tot parcursul anului şcolar. 

Art.117 – Neprezentarea actelor în termenul menţionat atrage declararea absenţelor ca nemotivate, urmând a fi contabilizate în vederea scăderii notei 

la purtare (la 10 de absențe nemotivate pe semestru  -1 punct scăzut la nota de la purtare) conform ROFUIP ORDIN NR. 5.447 DIN 31 

AUGUST 2020 și Statutului elevului OMENCŞ nr. 4742/10.08.2016.   

Art.118– Alte reglementari privind frecvenţa elevilor se regăsesc în ROFUIP nr.5079/31.08.2016.  

Drepturile elevilor 

Art. 119 – Elevii din Şcoala Gimnazială „Nifon Bălășescu” Tulcea     se bucură de toate drepturile constituţionale, precum şi de drepturi egale conferite 

de calitatea de elev. 

Art. 120 –(1) Elevii din Şcoala Gimnazială „Nifon Bălășescu” Tulcea   beneficiază de învăţământ gratuit. 

       (2)Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnităţii, personalităţii proprii şi la protecţia datelor personale, cu excepţ ia situaţiilor prevăzute de 

lege.  

Art. 121 – (1) Elevii din învăţământul preuniversitar beneficiază de diverse tipuri de burse. Criteriile de acordare a burselor se găsesc în Metodologia 

elaborată  de  Ministerul  Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului  şi  Sportului  şi  promulgată  prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

şi Sportului. 

           (2) Elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale şcolii. 

(3) Elevii cu performanţe şcolare, cei cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau  în activităţi culturale  şi sportive  pot  

beneficia  de  premii,  burse, locuri  în tabere şi  alte stimulente oferite de stat sau din fondurile extrabugetare ale şcolii. 

(4)  Elevii  au  dreptul  să  fie  evidenţiaţi  şi  să  primească  premii  şi  recompense  pentru  rezultate deosebite  obţinute  la  activităţile  şcolare şi  

extraşcolare,  precum  şi  pentru  o  atitudine  civică exemplară. 

Art. 122 – Elevii au dreptul la consiliere şi informare din partea cadrelor didactice în afara orelor de curs, la consiliere în scopul orientării profesionale, 

la consiliere psihologică şi socială prin personal de specialitate. 

Art. 123 – Elevii au dreptul de a participa la activităţi extraşcolare realizate în cadrul şcolii, în cluburi şi palate ale copiilor, în tabere şcolare, baze 

sportive, turistice şi de agrement sau în alte unităţi acreditate în acest sens, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare a acestora. 

Art. 124 – (1) Elevii au dreptul să se asocieze, conform legii, art.10 din Statutului elevului OMENCŞ nr. 4742/10.08.2016,   în cercuri şi asociaţii 

ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de director. 

(2) Dreptul la reuniune se exercită în afara programului zilnic, iar activităţile pot fi susţinute în şcoală, la cererea grupului ţintă sau a 

coordonatorului acestuia, numai cu aprobarea directorului. În acest caz, aprobarea pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de 

acordarea de garanţii scrise, privind asigurarea de către organizatori a securităţii persoanelor şi bunurilor. 
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Art. 125 – Elevii au dreptul de a redacta şi difuza, cu acordul directorului, reviste / publicaţii şcolare proprii, al căror conţinut nu afectează siguranţa 

naţională, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau prevederile prezentului regulament şi a altor regulamente 

şcolare. 

Art. 126  Elevii au şi alte drepturi  educaţionale şi sociale prevăzute  în art. 7, art.10  din Statutului elevului OMENCŞ nr. 4742/10.08.2016, 

conform  legislaţiei  în vigoare. 
               Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu şi îşi desemnează reprezentanţii ţinând cont de condiţiile în care funcţionează 

Şcoala „Nifon Bălăşescu” Tulcea. 

 Elevii se bucura de toate drepturile legale; 

 Elevii au dreptul sa opteze pentru forma de învatamânt pe care o vor urma; 

 Elevii beneficiaza de învatamânt de stat gratuit; 

 Elevii pot beneficia de burse; 

 Elevii pot beneficia de suport financiar din surse extrabugetare ale scolii; 

 Elevii pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor, pe toata durata studiilor, baza materiala si didactica de care dispune scoala. 

 Elevii au dreptul sa participe la activitati extracurriculare organizate de unitatea scolara precum si cele care se desfăsoara în palatele si cluburile 

elevilor; 

 Elevii beneficiaza de asistenta medicala gratuita; 

 Elevii au dreptul sa fie evidentiati sa primeasca premii si recompense pentru rezultate deosebite la activitatile curriculare si extracurriculare ; 

 Elevii din îmvâtâmântul primar si gimnazial primesc gratuit manuale scolare, carnete de elev în limita stocului disponibil. 

Art.127 – (1) Elevii se bucură de toate drepturile constituţionale ; 

(2)- Elevii care nu participă la orele de religie se vor prezenta la biblioteca şcolii unde, sub supravegherea doamnei biblitecar, vor desfăşura alte activităţi 

educative (lectură, desen, etc). Dacă orele de religie sunt la începutul/sfârşitul programului, elevii vor veni/pleca la/de la şcoală cu o ora mai 

târziu/devreme faţă de programul zilei numai la solicitarea scrisă a părintelui. 

(3)- Copiii care participă la orele de religie ca audienți nu sunt evaluați și situația școlară li se încheie fără această disciplină. Tot fără religie se 

încheie și situația școlară a celor care aleg să n-o frecventeze. 

Art.128 – Alte drepturi ale elevilor sunt prezentate de CAPITOLUL IV ROFUIP ORDIN NR. 5.447 DIN 31 AUGUST 2020, transferul copiilor/elevilor. 

Art.129 – Elevii din învăţământul de stat cu aptitudini şi performanţe excepţionale, pot promova 2 ani într-un an şcolar, conform metodologiei elaborate 

de MECTS. 

Indatoririle elevilor 

Art. 130 – (1) Elevii au obligaţia de a frecventa cursurile, fără să întârzie la orele de curs, cu respectarea programului zilnic, să intre în clasă imediat 

după ce s-a sunat, aşteptând în linişte începerea lecţiei. De asemenea, elevii au obligaţia de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a -şi 

însuşi  cunoştinţele  prevăzute  de  programele  şcolare  şi  de  a  dobândi  competenţele  care determină profilul de formare a lor. 

(2) Conform prevederilor legale, elevii au obligaţia de a păstra şi de a pune la dispoziţia factorilor interesaţi portofoliul educaţional în integralitatea 

şi totalitatea componentelor sale. 

Art. 131 – Elevii trebuie să cunoască şi să respecte: 

a) legile statului; 

b) prezentul regulament şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar; 

c) regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii; 
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d) normele de securitate şi sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor; 

e) normele de protecţie civilă; 

f) normele de protecţie a mediului. 

Art. 132 – (1) Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în şcoală, cât şi în afara ei. 

 Prin ținută ”decentă” se înțelege: tunsoare clasică, fără extravaganțe, îmbrăcăminte decentă, încălțăminte adecvată; 

Prin „comportament civilizat” se înţelege: 

a) respectul manifestat faţă de colegi, faţă de cadrele didactice şi faţă de personalul didactic auxiliar şi nedidactic; o formă concretă de manifestare a 

respectului şi de înţelegere a valorilor promovate de către şcoala noastră o reprezintă situaţia în care orele de studiu, indiferent de conţinuturile 

predate sau de profesorul de la catedră, se desfăşoară într-o atmosferă calmă şi liniştită; 

b) evitarea oricăror forme de violenţă şi agresivitate (fizică, psihică, verbală, etc.); 

c) evitarea participării pe perioada pauzelor la jocuri ce le-ar putea periclita integritatea corporală ; 

d) rezolvarea situaţiilor conflictuale prin dialog şi în conformitate cu regulamentele şcolare (arbitrajul profesorului de serviciu, al dirigintelui, al 

directorului, etc.); 

e) responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate şi implicarea în rezolvarea unor probleme, dorinţe sau nevoi, manifestate personal sau în 

numele clasei; 

f) adoptarea unei atitudini sincere şi oneste în orice situaţie, dar mai ales atunci când se produc incidente; falsa solidaritate reprezintă de fapt 

complicitate şi tăinuirea adevărului. 

Art. 133 – Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, 

pentru informare în legătură cu situaţia lor şcolară. 

Art. 134 – Elevii trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună la sfârşitul anului şcolar. Acelaşi lucru 

se cere şi în cazul cărţilor împrumutate de la biblioteca şcolii şi restituirea lor la termenul stabilit. 

Art. 135 – Elevii au obligaţia să păstreze curăţenia în sălile de clasă, pe holuri, în grupurile sanitare, în toate spaţiile destinate activităţilor sportive şi 

în curţile interioare. 

Art.  136 –  Accesul  elevilor  la  aparatura  de  specialitate  se  face  numai  sub  supravegherea  persoanelor autorizate. 

Art.  137  –  Toţi  elevii  sunt  obligaţi  să  respecte  normele  şi  instrucţiunile  de  utilizare  a  laboratoarelor, prezentate de profesorii de specialitate. 

Art.  138  –  Elevii  pot  părăsi  şcoala în timpul desfăşurării  programului  şcolar doar  pentru motive  bine întemeiate şi dovedite (adeverinţă de 

la medicul şcolii, învoire scrisă de la părinte / tutore, trimitere de la medicul de familie pentru rezolvarea unor probleme de sănătate). De 

asemenea, elevii mai pot părăsi şcoala în timpul programului şcolar şi în cazul în care părintele / tutorele solicită personal plecarea elevului de la 

cursuri pentru rezolvarea unor probleme urgente de familie. În toate cazurile menţionate mai sus elevii nu pot părăsi şcoala decât însoţiţi de către 

părinţi / tutori. 

       - Elevii care au optat să nu frecventeze ora de RELIGIE  vor petrce timpul în sala de lectură a bibliotecii școlare sau pot participa ca audienți la ora 

respectivă; 

      - Elevii care participă ca audienți la ora de RELIGIE nu vor fi evaluați, iar situația școlară se încheie fără această disciplină; 

        -Motivarea absenţelor elevilor se face conform prevederilor art. 102 din Regulamentul  cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor din 

învăţământul preuniversitar. 
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Art. 139 – Este interzis elevilor, conform Statutului elevului OMENCŞ nr. 4742/10.08.2016 şi hotărârilor adoptate de Consiliul de Administraţie al 

şcolii: 

a)  să  distrugă  documente  şcolare,  precum  :  cataloage,  carnete  de  elev,  foi  matricole, documente din portofoliu educaţional etc.; 

b)  să  deterioreze  bunurile  din  patrimoniul  şcolii  (materiale  didactice  şi  mijloace  de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, 

mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

c)  să  aducă  şi  să  difuzeze  în  şcoală  materiale  care,  prin  conţinutul  lor,  atentează  la independenţa,  suveranitatea  şi integritatea  

naţională  a  ţării,  care  cultivă  violenţa  şi intoleranţa; 

d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează participarea la 

programul şcolar; 

e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ; 

f) să deţină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul şcolii şi în afara acestuia , droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice 

şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc; 

g) să introducă şi să facă uz în perimetrul şcolii de orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum  muniţie,  petarde,  pocnitori,  brichete  

etc.,  care,  prin  acţiunea  lor,  pot  afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului şcolii; 

h) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic; 

i) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor, fără aprobarea directorului/ cadrelor  didactice; 

           j) să fotografieze sau să filmeze în incinta şcolii, fără aprobarea directorului/ cadrelor  didactice ; 

k) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul şcolii; 

l) să aibă ţinută, limbaj, comportamente jignitoare de intimidare, discriminare şi atitudini ostentative şi provocatoare; 

m) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ; 

n) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în şcoală şi în afara ei; 

o) să părăsească incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără acordul  cadrului didactic de serviciu/  avizul directorului; 

p) să insulte şi/sau să hărţuiască colegii, cadrele didactice sau alte persoane în incinta sau în afara perimetrului şcolar; 

q) să aibă o atitudine de ameninţare pentru siguranţa celorlalţi elevi şi/sau a personalului şcolii; 

r) să aducă în incinta şcolii persoane străine care pot tulbura activitatea unităţii şcolare; 

s) să arunce cu obiecte, apă sau bulgări de zăpadă pe fereastră, în incinta şcolii sau în spaţiile anexă (curtea, aleile de acces); 

t) să circule pe scara profesorilor; 

u) să deranjeze personalul de la secretariat, cu excepţia situaţiilor de urgenţă. 

Art. 140 – (1) La nivelul fiecărei clase, zilnic 1-2 elevi efectuează serviciul pe clasă, în baza unui grafic întocmit de profesorul diriginte/învățător. 

(2) Atrbuţiile elevului de serviciu pe clasă sunt: 

a) urmăreşte prezenţa elevilor pe întreaga durată a cursurilor şi comunică profesorilor la începutul orei lista elevilor absenţi; 

b) asigură creta şi buretele pentru tablă şi asigură curăţenia tablei; 

c) veghează la păstrarea curăţeniei în clasă şi atrage atenţia elevilor să nu arunce hârtii sau resturi alimentare pe pardoseală şi să folosească pentru 

aceasta coşul de gunoi; 

d) aeriseşte clasa pe timpul pauzei; 

e) controlează împreună cu şeful clasei dacă pe timpul folosirii sălii de clasă de către alţi elevi s-a păstrat integritatea bunurilor şi sesizează 

profesorul de serviciu, dirigintele sau conducerea şcolii asupra neregulilor constatate. 
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        Art. 141 – (1) Pentru asigurarea unui climat de ordine şi disciplină la nivelul fiecărei clase, pentru păstrarea bunurilor  din  dotare  şi  pentru  

realizarea  legăturii  dintre  colectivul  de  elevi  şi  diriginte, profesor sau conducerea şcolii, se instituie funcţia de şef de clasă. 

(2) Atribuţiile şefului de clasă sunt: 

a) veghează asupra păstrării ordinii în clasă pe durata pauzei sau în lipsa profesorului; este sprijinit de elevii de serviciu pe clasă; 

b) atrage atenţia asupra comportamentului necuviincios al colegilor, asupra deteriorării bunurilor din sala de clasă şi îl informează pe diriginte 

despre eventualele abateri din colectiv; 

c) informează profesorii clasei, dirigintele/învățătorul şi conducerea şcolii despre doleanţele, propunerile, iniţiativele sau nemulţumirile 

colectivului de elevi; 

d) coordonează activitatea elevilor de serviciu pe clasă; 

e) îndeplineşte alte eventuale atribuţii stabilite de profesorul diriginte. 

  Responsabilii  claselor sunt datori: 

-să asigure ordinea şi disciplina până la sosirea învaţătorului/profesorului; 

-să urmărească împreună cu elevii de serviciu existenţa condiţiilor de igienă necesare desfăşurării orelor; 

-să asigure materialul( creta, buretele, materialele didactice}pentru desfăşurarea orei. 

Art. 142 
1) Semnul distinctiv al unităţii de învăţământ Şcoala „Nifon Bălăşescu ” Tulcea  este   CRAVATA. 

2) În perioada 01.09.2019 – 12.06.2020 – Informarea  părinţilor şi a elevilor din primul an al ciclului de şcolarizare cu privire la decizia vizând 

semnul distinctiv al unităţii de învăţământ şi anunţarea termenului limită de confirmare : 30.09.2019 . 

3) 30.09.2019 – Intrarea în vigoare a deciziei de introducere a semnului al unităţii de învăţământ Şcoala „Nifon Bălăşescu ” Tulcea. 

4) Semnul distinctiv al unităţii de învăţământ Şcoala „Nifon Bălăşescu ” Tulcea – CRAVATA – poate fi achiziţionat de la Biblioteca şcolii – Corp 

B (preţul 15 lei / cravata) 

5) Elevii vor purta semnul distinctiv al școlii –  cravata; 

6) Elevii vor purta cămașă albă/ bleu și pantalon ( sau  fustă în cazul fetelor) negru/ bleumarin/ blug;  

7) Elevii au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti la ficare disciplină de studiu şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele scolare. 

8) La menţinerea ordinii şi disciplinei în şcoală un rol important revine elevilor din ciclul primar şi ciclul gimnazial. 

9) Elevii se  vor prezenta în curtea şcolii cu cel mult 15 min. înainte de începerea programului școlar; 

10) Niciun elev nu are voie să intre în şcoală la începerea programului fără acordul profesorului de serviciu sau al cadrului didactic cu care are ore. 

11) Până la începerea orelor elevii vor aştepta ordonaţi în zona intrării aferente elevilor, în coloană câte unul pe serii de clase. Se interzice staţionarea 

elevilor pe trotuarul din faţa şcolii, ca şi la porţile de intrare, pentru a nu stânjeni deplasarea elevilor care pleacă din schimb. 

12) Mişcarea elevilor după începerea orelor este interzisă. Niciun elev nu va putea părăsi ora, decât în caz de forţă majoră  şi cu aprobarea 

învățătorului/profesorului de la clasa respectivă; 

13) Activitatea elevilor pâna la sosirea profesorului, este coordonată de sefii claselor sprijiniţi de responsabilii cu ordinea şi disciplina de la nivelul 

claselor. 

Art. 143  În clasă, elevii au următoarele îndatoriri:  

1. să-şi ocupe locurile în linişte, schimbarea locului fără acordul dirigintelui sau învăţătorului este stict interzisă; 

2. să-şi pregătească materialele necesare bunei desfăşurări a orei; 

3. să răspundă ori de cate ori şi numai când sunt întrebaţi; 

4. să urmărească atenţi explicaţiile profesorului, să-şi ia notiţe, să ceară lămuriri suplimentare; 
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5. să participe activ la dezbateri, discuţii, rezolvări de exerciţii şi probleme; 

6. să aibă o atitudine civilizată faţă de oră, profesor şi colegi; 

7. să prezinte carnetul de elev pentru notare. 

   Art. 144     Se interzice: 

1. alergarea prin clase şi pe holuri; 

2. joaca la întrerupătoarele pentru curent electric; 

3. aducerea la şcoală ( curte, clasă, holuri) a jocurilor, artificiilor, petardelor; 

4. aducerea la  şcoală a fraţilor, prietenilor mai mari pentru a rezolva anumite diferende dintre elevi; acestea se rezolvă numai de către învăţător sau 

profesorul diriginte; 

5. folosirea telefoanelor  mobile pe durata desfăşurării orelor de curs şi a pauzelor, fără aprobarea directorului/ cadrelor  didactice ; 

6. portul bijuteriilor extravagante şi a unei ţinute ce sfidează decenţa (haine, încălțăminte, tunsori extravagante); 

7. vopsirea părului sau a unghiilor; 

8. joaca în apropierea ferestrelor şcolii; 

9. perturbarea liniştii prin căţărarea pe ferestre, strigăte sau alte manifestari. 

Art. 145  Elevii mai au şi următoarele îndatoriri: 

a) Respecta cu strictete programul de desfăsurare a procesului de învatamânt ( elevii vin la școală  cu 10 min. înaintea începerii cursurilor si pleaca 

acasa imediat dupa terminarea orelor); 

b) Utilizează cu grijă manualele școlare și le restituie în bună stare la sfârsitul anului scolar;  

c) Nu distrug documente scolare (cataloage, foi matricole, carnete de elev ş a); 

d) Nu deterioreaza bunurile din baza materiala a scolii: pereti exteriori si interiori, banci, scaune, usi, ferestre, materialele didactice, grupurile 

sanitare, instalaţia termică, electrică, table, materialele pentru  curăţenie, florile şa);  

e) Nu aduc mingi si alte obiecte ce contravin disciplinei scolare;  

f) Nu aduc si nu difuzeaza în scoala materiale care prin prin continutul lor atenteaza la independenta, suveranitatea si integritatea nationala a tarii; 

g) Nu fumeaza si nu consuma bauturi alcoolice, droguri; 

h) Nu poseda si nu difuzeaza materiale cu caracter obscen sau pornografic; 

i) Nu coboara sau urca pe scari,  alergând; 

j) Nu se bat între ei, vorbesc respectuos atât cu cadrele didactice ale scolii cât si cu toti salariatii scolii, colegii de clasa si din scoala; 

k) Le  este interzis elevilor să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor fără acordul cadrului 

didactic; 

l) Le  este interzis elevilor să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul școlar; 

m) Le  este interzis elevilor să invite/ faciliteze intrarea în școală a persoanelor străine, fără acordul conducerii școlii și al cadrelor didactice; 
n) Nu lansează anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ; 

o) Să aibă o ţinută vestimentară/personală decentă (cămaşă/bluză albă sau bleu), îmbrăcăminte adecvată unei instituții de învățământ; 

p)  Orice  paguba materiala adusa scolii de catre elevi va fi suportata de parintii acestora. 

q) Să aibă o conduită decentă, neprovocatoare, neagresivă şi neostentativă (fără pantaloni scurţi, şapcă, papuci, bluze scurte, pantaloni cu talie joasă, 

păr vopsit, unghii vopsite, machiaj, tunsori extravagante, haine extravagante, piercing-uri la vedere ş.a.); 

r) Nu au voie să posede arme albe, ţigări, băuturi alcoolice, droguri, substanţe volatile şa; 

s) De asemenea în cazul vatamarii corporale a unor colegi, familiile elevilor vinovati vor suporta cheultuielile aferente spitalizării si medicatiei 
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victimei; 

t) Reparaţiile materialelor distruse de elevii şcolii, sunt suportate de părinţii acestora; 

u)  Să aibă un comportament civilizat în relaţiile cu personalul şcolii( cadre didactice, secretar, bibliotecar, personal de îngrijire şi întreţinere); 

v)  Elevii  trebuie să cunoască şi să respecte: legile statului, prevederile  Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar şi Regulamentului intern al şcolii;   

w) Să  cunoască şi să respecte  regulile de circulatie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii; 

x)  Normele  de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor; 

y) Normele  de protecţie civilă; 

z)  Normele  de protecţia mediului;  

aa)  Să  nu blocheze căile de acces în spaţiile de şcolarizare; 

bb)  Să  nu stationeze pe scara de acces a elevilor; 

cc) Să  nu părăsească incinta localului şcolii în zilele cu vreme nefavorabilă; 

dd) Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor/învăţătorilor pentru consemnarea notelor, precum si părintilor, 

pentru informare în legatură cu situaţia şcolară; 

ee)  Să nu consume seminţe, floricele de porumb  în incinta şcolii ; 

ff) Să nu murdărească sau să zgârie pereţii, lambriul, pupitrele şi scaunele șa; 

gg) Să folosească corect grupurile sanitare; 

hh)  Să nu consume droguri, de orice forma   (alcool, tutun, ș.a.); 

ii) Să  folosească un vocabular civilizat în relatiile cu colegii, personalul şcolii, părinţii; 

jj)  Să  ajute persoanele în vârsta şi pe cele cu handicap; 

 

Art. 145 .1. Elevii au următoarele responsabilități, privind desfășurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului: 

a) participă la activităţile stabilite de cadrele didactice și de către conducerea unității de învățământ, conform programului comunicat, precum și 

a informațiilor transmise de către profesorii diriginți/profesorii pentru învățământ primar/ învățătoarele/profesorii pentru învățământul preșcolar/ 

educatoarele; 

b) rezolvă și transmit sarcinile de lucru în termenele și condițiile stabilite de către cadrele didactice, în vederea valorificării activității desfășurate 

prin intermediul tehnologiei și 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 învățământului prin intermediul tehnologiei și al internetului; 

e) nu înregistrează activitatea desfăşurată în mediul online, în conformitate cu legislaţia privind protecția datelor cu caracter personal, conform 

prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, precum și ale art.4 alin.(4) din Metodologie – Cadru privind desfășurarea activităţilor didactice prin 

intermediul tehnologiei şi al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

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 excepția situațiilor justificate; 

g) au un comportament care să genereze respect reciproc, un mediu propice desfăşurării orelor de curs; 

     Refuzul de a respecta normele de mai sus va fi adus la cunoştinţa învăţătorului/ dirigintelui, de către şeful clasei, în prima pauză, în vederea 

soluţionării abaterii. 

Art. 146  La încheierea cursurilor elevii sunt datori:  
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- să părăsească în ordine clasa şi clădirea; 

- să iasă civilizat din curtea şcolii; 

- în drum spre casă să evite manifestările zgomotoase, dezordinea sau cuvintele injurioase ; 

- să-şi informeze corect părinţii asupra modului în care sau comportat în şcoală şi în afara ei. 

  Art. 147     Ca urmare, elevii şcolii vor avea în vedere, în mod special şi permanent : 

 -să aibă o ţinută corespunzătoare statutului  de elev în ciclul primar sau gimnazial; 

- în acest sens se va prezenta la cursuri într-o ţinută decentă, corespunzătoare vârstei ; 

- vor evita  manifestările cosmopolite, extremiste, referitoare la ţinuta ; 

- în toate împrejurările vor susţine prin întregul lor comportament prestigiul şcolii, ca şi pe al lor propriu; 

Orice încălcare a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unității de învățământ Școala Gimnazială ”Nifon Bălășescu” Tulcea  va atrage 

sancţionarea elevilor în cauză, în conformitate cu prevederile Regulamentului- cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitarşi Statutul elevului, după cum urmează : 

1. observaţia individuală ; 

2. mustrare scrisă ; 

3. retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale ; 

4. mutarea disciplinară la o altă clasă paralelă  din aceeaşi  unitate de învățământ ;  

5. preavizul de exmatriculare ; 

6. exmatricularea. 

Sancționarea elevilor sub forma mustrării în fața colectivului clasei sau al școlii este interzisă în orice context. 

          Toate sancţiunile aplicate elevilor se comunică individual, în scris , atât elevilor cât și  părinţilor/ reprezentantului legal. Sancțiunea  se aplică din 

momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz. 

          Sancţiunile prevăzute la pct. 4-6 nu se aplică la înv. primar, iar cele de la pct.5-6 nu se pot aplica în învăţământul bligatoriu. 

7. Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul examenelor organizate la nivelul unităţii de învăţământ, 

conform prezentului regulament, se acordă nota 1 sau, după caz, calificativul insuficient.  

Art.148 (1) Elevii din invatamantul preuniversitar de stat trebuie sa utilizeze cu grija manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună, la 

sfârşitul anului şcolar. 

 (2) Elevii din invatamantul preuniversitar de stat trebuie sa utilizeze cu multă  responsabilitate aparatura  din dotarea școlii (calculatoare, 

videoproiectoare, imprimante, scanere, statia audio ș.a.). 

(3)Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical, în timpul orei de educaţie fizică şi sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini 

organizatorice care vor avea în vedere recomandările medicale, de exemplu: arbitraj, cronometrare, măsurare, înregistrarea unor elemente tehnice, 

ţinerea scorului etc. 

(4)  În timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor mobile; prin excepţie de la această prevedere, 

este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în 

situaţii de urgenţă. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât 

să nu deranjeze procesul educative. 
 

     Recompensarea elevilor 
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Art.149 –  Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin comportare exemplară pot primi următoarele 

recompense: 

a) evidenţiere în faţa colegilor clasei; 

b) evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului profesoral; 

c) comunicare verbală sau scrisă adresată parinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat; 

d) burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat,  de agenţii economici, Asociația de pătinți sau de sponsori; 

e) premii, diplome, medalii; 

f) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din ţară sau din străinătate; 

g) premiul de onoare al unităţii de învăţământ. 

Art.150 – (1) Acordarea premiilor elevilor la sfârşitul anului şcolar se face la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea dirigintelui, a consiliului 

clasei, a directorului şcolii. 

 (2)  Elevii din învățământul gimnazial pot obține premii dacă: 

        a) au obţinut primele  medii generale pe clasă, dar nu mai mici de 9.00 si la purtare media 10; pentru următoarele medii se pot acorda menţiuni  ( 

nu au valori mai mici de 8,50), iar la purtare media 10; 

         b) s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu; 

         c) au obtinut performanţe la concursuri, olimpiade școlare,  festivaluri, expoziţii şi alte activităţi extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean, 

naţional sau internaţional; 

         d) s-au remarcat prin fapte de înaltă tinuta morală şi civică; 

         e) au avut, la nivelul clasei, cea mai buna frecventă pe parcursul anului şcolar; 

         f) elevii care au obținut media generală de 10,00 primesc premiul de onoare al unității de învățământ/ premiul de excelență. 

        Nu se acorda premii, burse școlare elevilor care au avut nota scazută la purtare  pe un semestru. 

Art.151 – Unitatea de învăţământ şi alţi factori pot stimula activităţile de performanţă la nivel local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, 

burse, din partea Asociației de părinți ”Nicolae Bălășescu” Tulcea , a agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunitaţilor locale 

etc. 

Completările/ modificările prezentului Regulament au fost dezbătute în  şedinţa Consiliului profesoral,  din 02.10.2019  şi aprobate în şedinţa Consiliului 

de administraţie, din 03.10. 2019.   

Anual acesta va fi completat şi îmbunătăţit în funcţie de problemele cu care se va confrunta şcoala şi la sugestiile şi recomandările primite din partea 

Ministerul Educaţiei Naționale, Consiliului Local,  Primăria Tulcea, Inspectoratului Şcolar Judetean, elevilor şi părinţilor precum şi a cadrelor 

didactice din unitate. 

El se aplică în toate cele doua unităţi şcolare; Şcoala Gimnazială  ”Nifon Balasescu”  Tulcea si Gradinita cu program prelungit  nr.2 Tulcea şi se respectă 

de către toţi cei ce-şi desfăşoară activitatea partial sau integral în cele doua unităţi.  

Consiliu şcolar al elevilor 
Art. 152 (1) Fiecare clasă îşi va alege reprezentantul în Consiliul elevilor, o dată pe an, la începutul anului şcolar, sem. I, prin vot secret. 

(2) Consiliu şcolar al elevilor este structură consultativă şi reprezintă interesele elevilor la nivelul unităţii de învăţământ. 

 (3) Consiliu şcolar al elevilor se organizează, funcţionează conform atribuţiilor prevăzute de OMENCŞ nr. 4742/10.08.2016 – Statutul elevului. 

CAPITOLUL  al X-lea PĂRINȚII 

Art. 153 – Părinţii au dubla calitate de beneficiari secundari ai educaţiei şi de parteneri educaţionali ai şcolii, conform Contractului educațional 
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încheiat pe durata unui nivel de învîțîmânt ( anexa nr. 1). 

Art. 154 – În această dublă calitate, părinţii au următoarele drepturi: 

a) au dreptul să fie informaţi periodic referitor la situaţia şcolară şi comportamentul propriilor copii; 

b) au dreptul să se intereseze numai referitor la situaţia propriilor copii; 

c) au dreptul de acces în incinta şcolii în următoarele cazuri: 

- au fost solicitaţi sau programaţi pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu 

directorul şcolii; 

- desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice; 

- depun o cerere/alt document la secretariatul şcolii; 

-  participă  la  întâlnirea  lunară  cu  dirigintele  clasei/profesorul  pentru  învăţământ primar/învăţătorul/profesorul pentru învăţământ 

preşcolar/educatoare; 

d) au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate juridică, conform legislaţiei în vigoare, care se organizează şi funcţionează după statute 

proprii. 

e) au dreptul să solicite rezolvarea unor stări conflictuale în care sunt implicaţi propriii copii, prin discuţii amiabile cu părţile implicate; dacă în urma 

acestor discuţii nu s-a ajuns la niciun rezultat, părinţii pot solicita în scris conducerii unităţii rezolvarea situaţiei. 

Art. 155 – Părinţii au următoarele îndatoriri: 

a) Au obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea 

studiilor, ORDIN MECnr. 5.447 din 31 august 2020; 

b) Au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul pentru învăţământul primar/dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia elevului. 

Prezenţa părintelui/tutorelui legal va fi consemnată în caietul dirigintelui/profesorului pentru învăţământ primar cu nume, dată şi semnătură; 

c) Părinţii/tutorii legali răspund pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate deelev; 

a) Este interzis părinţilor să agreseze fizic, psihic sau verbal elevii şi personalul şcolii, ORDIN MECnr. 5.447 din 31 august 2020 

b) Este interzis părinților să organizeze, în incinta unității de învățământ,  sărbătorirea zilelor de naștere ale copiilor cu fast; 

Art.156  Comitetele de părinţi se aleg anual, în primele 30 zile de la începerea anului şcolar, în adunări generale ale părinţilor. Adunările generale ale 

părinţilor se convoacă de către învatator, diriginte, educator. 

Art.157 Directorul unităţii de învăţămant convoaca adunarea generala a comitetelor de părinti de la nivelul claselor sau al şcolii. 

Art.158  În adunarea generală se va alege Consiliul reprezentativ al părinţilor format din presedinte, vicepresedinte casier si altii, 1 – 3 membri care pot 

de asemenea să alegă o comisie de cenzori, formată din 1 – 3 membri care verifică activitatea financiară a  Asociatiei de Parinti “Nicolae 

Balasescu” Tulcea desemneaza pe reprezentantul părinţilor în Consiliul de administraţie al şcolii. 

Art.159 Comitetele de părinţi şi Asociatia de parinti “Nicolae Balasescu” Tulcea au urmatoarele atribuţii : 

a) Sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale atât pentru activităţile curriculare, cât şi 

extracurriculare ; 

b) Sprijină învăţătorii şi diriginţii în activitatea de cuprindere la cursuri a tuturor copiilor de vârstă şcolară şi de îmbunătăţire a frecvenţei ; 

c) Sprijină conducerea şcolii în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională ; 

d) Sprijină clasa, şcoala în organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare ; 

e) Au initiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi viată din şcoală ; 
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f) Atrag persoane fizice sau juridice care prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programe de modernizare a instuţiei, educaţiei şi bazei 

materialea şcolii. 

g) Comitetele de părinţi pot realiza venituri proprii prin organizarea, în colaborare cu unitatea de învăţământ, a unor manifestări cultural artistice 

sportive, turistice sau din donaţii şi sponsorizări din partea unor persoane fizice sau juridice. Veniturile realizare se utilizeaza pentru : 

- acordarea de premii elevilor care s-au distins la concursurile naţionale pe discipline de studiu ; 

- organizarea de tabere şi excursii pentru elevii cu rezultate de excepţie la învăţătură ; 

- Dezvoltarea şi modernizarea bazei didactico materiale ; 

- Acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială precară. 

Art. 160 – (1) La nivelul fiecărei clase funcţionează un comitet al părinţilor, compus din preşedinte şi doi membri, aleşi de adunarea generală a 

părinţilor elevilor clasei. 

(2) Preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase alcătuiesc Consiliul reprezentativ al părinţilor. 

Acesta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul statut de înfiinţare, orga nizare şi funcţionare. 

(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor în Consiliul de administraţie al şcolii, în Comisia pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii(CEAC) sau în alte comisii, potrivit legislaţiei în vigoare. 

Art.  161  În  cadrul  şcolii  se  constituie  Comitetul  de  pãrinţi  al  clasei  şi  Consiliul  reprezentativ  al pãrinţilor/Asociaţia de pãrinţi ” Nicolae 

Bălășescu” Tulcea. 

Art. 162 La începutul fiecãrui an şcolar, în termen de 2 sãptãmâni, diriginţii/învãţãtorii/educatorii  au obliga ția de a desfãşura Adunãri generale ale 

pãrinţilor elevilor în scopul constituirii Comitetelor de pãrinţi pe clase. Comitetele de pãrinţi pe clase se aleg prin vot, cu majoritate simplã. 

Art. 163 Comitetul de pãrinţi al clasei se alege în fiecare an în adunarea generalã a pãrinţ ilor elevilor clasei. El se compune din trei persoane: 

un preşedinte şi doi membri. Acest comitet reprezintã interesele elevilor şi ale pãrinţilor în Adunarea generalã a pãrinţilor la nivelul şcolii, în 

Consiliul reprezentativ al pãrinţilor,  în  Consiliul  Profesoral  şi  în  Consiliul  clasei.  Comitetul  de  pãrinţi  al  clasei  propune,  în adunarea 

generalã, o sumã minimã prin care se contribuie la întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei sau a şcolii. Suma va fi 

depusă în contul Asocia ției Părinților ”Nicolae Bălășescu” Tulcea  a școlii de către casierul Comitetului de părinți pe clasă. 

Notă: Suma provenită din contribuția membrilor asociației prin semnarea adeziunilor (10 lei/sem; 20 lei/an) va fi depusă în același cont 

respectându-se statutul asociației. 

Art.  164  Consiliul  reprezentativ  al  pãrinţilor  este  compus  din  preşedin ții  comitetelor  de  pãrinţi  ai fiecãrei clase. Consiliul reprezentativ al 

pãrinţilor îşi desemneazã reprezentanţii în conducerea şcolii. Acesta poate atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuții, 

donaţii, sponsorizãri etc., venite din partea unor persoane fizice şi juridice din ţarã şi strãinãtate. 

Art. 165 ( 1 )  Pãrinţii nu au dreptul sã intre pe teritoriul şcolii în scopul agresãrii elevilor. Pentru evitarea unor situaţii conflictuale, pãrinţii 

au acces numai în sectorul secretariat - cancelarie. În celelalte zone pãrinții au acces numai cu acordul profesorului diriginte/învãţãtorului 

sau a conducerii şcolii. 

(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care nu asigură şcolarizarea elevului, în perioada învăţământului obligatoriu, este sancţionat, 

conform legislaţiei în vigoare, cu amendă cuprinsă între 100 lei şi 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii. 

(3) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia ca, minimum o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul pentru învăţământul 

preşcolar/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului, 

prin mijloace stabilite de comun acord. Prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal va fi consemnată în caietul educatorului 
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puericultor/ educatoarei /învăţătorului /institutorului / profesorului pentru învăţământ preşcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, dată 

şi semnătură. 

(4) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al preşcolarului sau 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.” 

 

Rolurile părinților în desfășurarea activităților didactice pentru învățarea prin intermediul tehnologiei şi al internetului: 
a) asigură participarea copiilor la activitățile didactice organizate de către unitatea de învățământ prin intermediul tehnologiei şi al internetului, 

urmărind crearea unui mediu fizic sigur, prietenos și protectiv pentru copil în timpul desfășurării activității, promovarea unui comportament pozitiv, 
aprecierea progresului înregistrat de preșcolar/elev, încurajarea, motivarea și responsabilizarea acestuia cu privire la propria formare; 

b) mențin comunicarea cu profesorul diriginte/învățătorul și celelalte cadre didactice; 
c) sprijină preșcolarul/elevul, dacă este cazul, în primirea și transmiterea sarcinilor de lucru, în termenele stabilite; 
d) transmit profesorului diriginte/profesorului pentru învățământ primar/învățătoarei/profesorului pentru învățământul preșcolar/educatoarei, 

feedbackul referitor la organizarea și desfășurarea activității de predare-învățare-evaluare prin intermediul tehnologiei şi al internetului. 

 

COMITETUL DE PĂRINŢI AL CLASEI 

 

Art. 166 Comitetul de părinţi al clasei se alege în fiecare an şcolar în adunarea generală a părinţilor elevilor clasei, convocată de diriginte, care 

prezidează şedinţa. 

Art. 167 Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi al clasei are loc în primele 15  zile calendaristice de la începerea 

cursurilor anului şcolar, din ORDIN NR. 5.447 DIN 31 AUGUST 2020 Se aleg prin vot un președinte și doi membri. 

Art.  168  Dirigintele/invatatorul  clasei  convoacă  adunarea  generală  a  părinţilor  la  începutul  fiecărui 

semestru şi la încheierea anului şcolar. De asemenea, dirigintele sau preşedintele comitetului de părinţi al clasei poate convoca adunarea generală 

a părinţilor ori de câte ori este necesar. 

Art. 169 Comitetul de părinţi pe grupă/clasă are următoarele atribuţii:  

a)pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor elevilor clasei. Deciziile se iau cu majoritatea s implă a voturilor 

părinţilor sau reprezentanţilor legali; 

b)susţine organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi educative extraşcolare la nivelul grupei/clasei şi al unităţii de 

învăţământ; 

c)susţine organizarea şi desfăşurarea de programe de prevenire şi combatere a violenţei, de asigurare a siguranţei şi securităţii, de combatere 

a discriminării şi de reducere a absenteismului în mediul şcolar;  

d)susţine activităţile dedicate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei materiale a grupei/clasei şi unităţii de învă ţământ, atragerea de 

fonduri băneşti şi donaţii de la persoane fizice sau juridice, colectate prin asociaţia de părinţi cu personalitate juridică cu respectarea 

prevederilor legale în domeniul financiar;  

e)sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi educatorulpuericultor / educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ  

antepreşcolar/preşcolar/primar/profesorul diriginte şi se implică activ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei ma teriale a 

grupei/clasei şi a unităţii de învăţământ, conform hotărârii adunării generale; 

f)susţine organizarea şi desfăşurarea de activităţi de consiliere şi orientare socioprofesionale;  
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g)se implică în asigurarea securităţii copiilor/elevilor în cadrul activităţilor educative, extraşcolare  şi extracurriculare; 

h)prezintă, semestrial, adunării generale a părinţilor justificarea utilizării fondurilor alocate, dacă acestea există.  

 

Art.  170  Orice contribuţie financiară  hotărâtă  de comitetul de părinţi al clasei se colectează  şi se administrează numai de către comitetul  

de părinţi, fără implicarea cadrelor didactice. Este interzisă implicarea elevilor în strângerea acestor fonduri. Dirigintelui îi este interzis să 

opereze cu aceste fonduri.  

Art. 171 Fondurile băneşti ale comitetului de părinţi se cheltuiesc la iniţiativa acestuia sau ca urmare a propunerilor dirigintelui sau a directorului, 

însuşite de către comitetul de părinţi. 

Art. 172 Sponsorizarea clasei sau a şcolii nu atrage după sine drepturi în plus pentru anumiţi elevi.  

Art. 173 Se interzice iniţierea de către şcoală sau de către părinţi a oricărei discuţii cu elevii în vederea colectării şi administrării fondurilor 

comitetului de părinţi. 

CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR/ ASOCIAȚIA DE PĂRINȚI ”NICOLAE BĂLĂȘESCU” TULCEA  

 

Art. 174 (1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează consiliul reprezentativ al părinţilor.  

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi.  

(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură fără personalitate juridică a cărei activitate este reglementată printr-un regulament adoptat 

prin hotărârea adunării generale a preşedinţilor comitetelor de părinţi pe grupă/clasă din unitatea de învăţământ, care nu are patrimoniu, nu are 

buget de venituri şi cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii şi a primi finanţări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se 

poate implica în activităţile unităţii de învăţământ prin acţiuni cu caracter logistic - voluntariat. 

(4) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ Școala Gimnazială ”Nifon Bălășescu” Tulcea  se constituie asociaţia de părinţi, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare privind asociaţiile şi fundaţiile, care reprezintă drepturile şi interesele părinţilor din unitatea de învăţământ, membri ai 

acesteia. 

Articolul 172 din ORDIN NR. 5.447 DIN 31 AUGUST 2020 

(1) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2 vicepreşedinţi ale căror atribuţii se stabilesc imedia t după desemnare, de 

comun acord între cei 3, şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar. Convocarea şedinţelor consiliului reprezentativ al părinţilor 

se face de către preşedintele acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreşedinţi.  

(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor sau reprezentanţilor legali în organismele de conducere şi comisiile 

unităţii de învăţământ. 

(4) Consiliul reprezentativ al părinţilor este întrunit statutar în prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor, ia r hotărârile se adoptă prin 

vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi. În situaţia în care nu se întruneşte cvorumul, şedinţa se reco nvoacă pentru o dată 

ulterioară, fiind statutară în prezenţa a jumătate plus 1 din totalul membrilor.  

(5) Preşedintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte persoane fizice şi juridice.  

(6) Preşedintele prezintă, anual, raportul de activitate al consiliului reprezentativ al părinţilor.  
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(7) În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii excepţionale, şedinţele consiliului reprezentativ al părinţilor 

se pot desfăşura online, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferinţă.  

 ( 1 ) Consiliul reprezentativ al părinţilor din Școala Gimnazială ”Nifon Bălășescu” Tulcea  este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi de la 

fiecare clasă. 

 (2)Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 15 zile calendaristice de la începerea cursurilor anului 

şcolar. 

Art. 175 Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează reprezentantul său în organismele de conducere ale şcolii (CA/CP/CEAC). 

Art. 176 Consiliul reprezentativ al părinţilor se organizează şi funcţionează în conformitate cu propriul regulament de ordine interioară. 

 

Art. 177 Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii: 

a)propune unităţilor de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia şcolii, inclusiv din oferta naţională; 

b)sprijină parteneriatele educaţionale între unităţile de învăţământ şi instituţiile/organizaţiile cu rol educativ din comunitatea locală; 

c)susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar; 

d)promovează imaginea unităţii de învăţământ în comunitatea locală; 

e)se ocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilorîn plan local, de dezvoltarea multiculturalităţii şi 

a dialogului cultural; 

f)susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor; 

g)susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii sau reprezentanţii legali, pe teme 

educaţionale; 

h)colaborează cu instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu 

organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie 

de ocrotire; 

i)susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socioprofesională sau de integrare socială a absolvenţilor; 

j)propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrarea în muncă a absolvenţilor; 

k)se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învăţământ, la solicitarea cadrelor didactice; 

l)sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea sănătăţii şi securităţii elevilor; 

m)are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii, în buna desfăşurare a activităţii în internate şi în cantine; 

n)susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea programului „Şcoala după şcoală“. 

o) Susţine școala în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale; 

p) Susţine conducerea Școlii Gimnaziale ”Nifon Bălășescu” Tulcea  în organizarea şi desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, pe teme 

educaţionale; 

q)  Conlucrează  cu  comisia  de  prevenire  și  combatere  a  violenței,  cu  organele  de autoritate  tutelară  sau  cu  organizaţiile  
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nonguvernamentale cu  atribuţii  în  acest  sens,  în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de ocrotire; 

r)  Sprijină  conducerea  Școlii  Gimnaziale  ”Nifon Bălășescu” Tulcea   în  întreţinerea  şi  modernizarea  bazei materiale; 

 

Art. 178 Articolul 174 din ORDIN NR. 5.447 DIN 31 AUGUST 2020 

(1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ poate face demersuri privind atragerea de resurse financiare, care vor fi 

gestionate de către şcoală, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc. din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate care 

vor fi utilizate pentru: 

a)modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi sportive; 

b)acordarea de premii şi de burse elevilor; 

c)sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare; 

d)acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială precară; 

e)alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ Școlii Gimnaziale ”Nifon Bălăsecu” Tulcea  sau care sunt aprobate prin hotărâre 

de către adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă. 

 

(2) Organizaţia de părinţi colaborează cu structurile asociative ale părinţilor la nivel local, judeţean, regional şi naţional. 

Art. 179 Personalul didactic nu operează cu fondurile Consiliului reprezentativ al părinţilor/ Asociației de părinți ”Nifon Bălășescu” Tulcea. 

Art. 180 Fondurile colectate  de comitetele de părinți  se cheltuiesc numai prin decizia organizaţiilor părinţilor, din proprie iniţiativă sau în urma 

consultării CA al Școlii Gimnaziale ” Nifon Bălășescu” Tulcea. 

Art.  181  Colectarea  şi  administrarea  sumelor  destinate  întreţinerii,  dezvoltării  şi  modernizării  bazei materiale a școlii se face numai de către 

Consiliul reprezentativ al părinţilor, personalului didactic fiindu-i interzis să opereze cu aceste fonduri. 

Art. 182 Adunarea generală a Consiliului reprezentativ al părinţilor/Asociația de părinți ”Nicolae Bălășescu” Tulcea stabileşte suma de bani care 

poate să se afle permanent la dispoziţia Consiliului reprezentativ/ Asociației de părinți şi care să fie folosită pentru situaţii urgente, la solicitarea 

CA al Școlii Gimnaziale ”Nifon Bălășescu” Tulcea. 

CAPITOLUL al XI-lea ACCESUL ÎN UNITATEA ȘCOLARĂ 

      Siguranţa elevilor,  a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic în perimetrul  ș i  p rox imi ta t ea  școlii constituie una dintre condițiile 

fundamentale pentru organizarea și desfășurarea unui proces educaţional de calitate, performant. 

Art. 183 (1) Pe durata desfăşurării procesului de învăţământ  accesul în şcoală este monitorizat de către personalul de pază: paznicul școlii, cadrul 

didactic de serviciu care efectuează serviciul pe școală la parter, personal specializat autorizat și personal nedidactic angajat. După terminarea cursurilor, 

până la ora 20.00, paza se realizează cu personal angajat al SGNB și cu personal specializat autorizat. 

(2) Pe durata desfăşurării procesului de învăţământ, în şcoală nu au acces persoane străine, cu excepţia celor care solicită audienţe, conform 

graficului aprobat, a personalului ISJ Tulcea / MEN, a personalului cu atribuţii în domeniul în care se legitimează sau a părinților/tutorilor sau 

reprezentanților legali ai elevilor în condițiile legii. 
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(3) La intrarea în şcoală (intrarea principală de la parter), personalul de serviciu va asigura legitimarea şi înscrierea  vizitatorilor  în  Registrul  pentru  

evidenţa  accesului  vizitatorilor  în  spaţiile  şcolii.  În registru vor fi consemnate numele şi prenumele, seria şi nr. actului de identitate, scopul vizitei, 

precum şi ora intrării şi părăsirii incintei unităţii de învăţământ. 

(4) Ecusoanele de acces se păstrează şi se eliberează la personalul de serviciu de la parter. Vizitatorii au obligaţia de a purta ecusonul la vedere, pe toată 

durata vizitei şi de a-l restitui personalului de serviciu, în momentul părăsirii şcolii. După înregistrarea datelor în registru, personalul de serviciu va conduce 

vizitatorul până la locul stabilit – cancelarie / secretariat / direcţiune. 

(5) Vizitatorii au obligaţia să respecte reglementările interne ale şcolii referitoare la accesul în şcoală. Se interzice accesul vizitatorilor în alte spaţii decât 

cele declarate la intrarea în şcoală, fără acordul conducerii şcolii. Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la evacuarea din perimetrul şcolii a 

persoanei respective, de către organele abilitate şi/sau interzicerea ulterioară a accesului acesteia în şcoală. 

(6) Este interzis accesul în şcoală al persoanelor turbulente sau al celor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, al celor având comportament agresiv, 

precum şi al celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea în şcoală. 

(7) Se interzice intrarea vizitatorilor însoţiţi de animale sau care au asupra lor arme sau obiecte contondente,  substanţe  toxice, explozivo-pirotehnice, 

iritante-lacrimogene  sau  uşor  inflamabile, publicaţii având caracter obscen sau instigator, precum şi stupefiante, țigări sau băuturi alcoolice. 

(8) Este interzis accesul cu autoturisme personale in perimetrul școlii, cu excepția celor care au acceptul conducerii unității și cele ale personalului angajat. 

Numerele de înmatriculare ale autoturismelor care  au acces în unitate vor fi consemnate în Evidența autoturismelor care au acordul conducerii unității 

a intra în curtea instituției și în Registrul pentru evidenta vizitatorilor. 

(9) Pentru asigurarea securităţii şi siguranţei elevilor, a personalului şi a bunurilor aflate în dotarea şcolii, cât şi pentru preîntâmpinarea violenţei în unitatea 

de învăţământ, activitatea în şcoală este monitorizată video permanent. 

(10) Sistemul de monitorizare video este gestionat în conformitate cu prevederile Legii nr.667/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucraea 

datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii 

private în sectorul comunicaţiilor electronice. 

(11)  Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte obligaţiile ce îi revin, fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea şcolii, a bunurilor 

şi valorilor încredinţate, precum şi pentru asigurarea ordinii şi securităţii persoanelor în incinta unităţii de învăţământ. 

(12) În cazul unor incidente grave care tind să afecteze ordinea publică va fi anunțată conducerea școlii sau organele de poliție/ jandarmerie. 

Art. 184 Accesul elevilor în unitatea școlară 
(1) Pentru intrarea/ieşirea  în/din curtea sau clădirea şcolii elevii vor utiliza porțile/ușile  destinate lor de pe strada  N. Bălcescu  şi  intrările din curtea 

școlii.  În  perioadele  când  poarta  elevilor  este  închisă,  este  permisă utilizarea intrărilor principale, cu prezentarea biletului de voie semnat de diriginte 

sau director sau biletul de trimitere eliberat de medicul școlar.  

(2) Pentru intrarea/ieşirea  în/din curtea sau clădirea  Grădiniței cu program prelungit nr. 2 Tulcea părinții  vor utiliza poarta/ușa destinată lor  de pe 

strada Mahmudiei  şi  intrarea din curtea unității. 

(3) Porțile școlii, din str. N. Bălcescu,  se  deschid la ora 7.30 și se închid în intervalul orar 8.15 –11.45, respectiv 12.10–17.00/18.00. Porțile se închid 

după finalizarea cursurilor/ ședințelor/consultațiilor. 

(4) Elevilor le este interzis să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, cu excepţia elevilor majori şi a situaţiilor 

prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ (conform Statutului Elevului – art.15 lit. k).  

(4) Părinții/tutorii/reprezentanții legali ai elevilor pot solicita în scris diriginților sau conducerii unității învoirea elevilor. Modelul de solicitare poate fi 

obținut de la secretariatul școlii/învățătorul/dirigintele clasei. 

(5) Este interzisă folosirea de către elevi a intrării principale şi a scărilor principale, cu excepţia situaţiilor excepţionale descrise la punctul 1 sau dacă sunt 

însoţiţi de un cadru didactic. 
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Art. 185 Accesul părinților/tutorilor/reprezentanților legali 
(1) Accesul părinților/tutorilor/reprezentanților legali este permis după verificarea identităţii acestora de către personalul de serviciu şi după primirea unui 

ecuson pentru vizitatori. 

(2) Părintele, tutorele sau reprezentantul legal al elevului are acces în incinta unităţii de învăţământ în concordanţă cu procedura de acces, dacă: 

a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul unităţii de învăţământ; 

b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice; 

c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ; 

d) participă la întâlnirile programate cu profesorul diriginte; 

e) participă la acţiuni organizate de asociaţia de părinţi. 

f) La întâlnirile solicitate de părinți programate de comun acord cu diriginții, cadrele didactice sau 

conducerea scolii; 

g) La diferite evenimente publice si activități școlare și extrașcolare organizate in incinta unității de învățământ la care sunt invitați sa participe părinții/ 

reprezentanții legali/ reprezentanții comunității; h) În cazuri speciale, pentru sprijinirea deplasării elevilor cu handicap locomotor sau aflați temporar în 

incapacitate de deplasare (ex. fractură la picior), după primirea avizului conducerii unității. 

i) alte situații speciale, după avizarea de către conducerea unității. 

(3)  Părinții/tutorii/reprezentanții legali care intra în scoală vor fi legitimați de personalul de pază – care înregistrează datele din B.I/C.I în registrul special 

de intrare-iesire în/din unitate, numit Registrul pentru evidenta vizitatorilor (ora intrării, motivul vizitei şi compartimentul/ persoana la care doreşte să 

meargă). 

(4) Părinții/tutorii/reprezentanții legali se legitimează în incinta scolii cu ecusonul „Vizitator” pe care îl vor primi la intrarea în unitatea școlară și pe care 

îl vor preda la părăsirea unității. 

Art. 186 Accesul persoanelor străine 
(1) Accesul persoanelor străine se va face doar pe intrarea principală. 

(2) Toate persoanele din afara unităţii, care intră în scoală, vor fi legitimate de personalul de pază – care înregistrează datele din  C.I. în registrul special 

de intrare-iesire în/din unitate, numit  Registrul pentru evidenta vizitatorilor ( ora intrării, motivul vizitei şi compartimentul/ persoana la care doreşte să 

ajungă). 

(3) Personalul de pază răspunde în orice moment de prezenţa oricărei persoane străine în incinta școlii. 

(4) Persoanele străine se legitimează în incinta scolii cu ecusonul „Vizitator”. 

(5) Personalul de monitorizare şi control cum ar fi: inspectori şcolari, inspectori de specialitate, inspectori generali, ministru, etc., se legitimează, se 

consemnează în Registrul pentru evidenta vizitatorilor şi nu primesc legitimaţie de vizitatori. 

(6) La părăsirea școlii, în același registru, personalul de pază completează data iesirii din unitatea scolară, după ce a înapoiat ecusonul de vizitator. 

(7) În cazul în care persoanele străine pătrund în şcoală fără a se legitima şi a fi înregistrate în registrul de intrări-ieşiri de la poartă, directorul 

unităţii/personalul de serviciu va solicita intervenţia poliţiei şi aplicarea prevederilor legii nr. 61/1991 privind interzicerea accesului persoanelor străine în 

instituţiile publice. 

(8) Vizitatorii au obligația, sa respecte reglementările interne ale unității de învățământ referitoare la accesul în școală și să nu părăsească locul stabilit 

pentru întâlnirea cu persoanele din școală. Se interzice accesul vizitatorilor în alte spații decât cele stabilite conform declarației inițiale fără acordul 

conducerii unității de învățământ. Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la evacuarea din perimetrul scolii a persoanelor respective, de către 

organele abilitate si/sau la interzicerea ulterioară a accesului acesteia în școală; 

Art. 187 Alte prevederi 
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(1) Accesul în școală în zilele de sâmbătă, duminică sau sărbători legale, precum și după-masa în zilele lucrătoare,  este permis doar cu aprobarea prealabilă 

a conducerii unității. Se va întocmi în acest sens un tabel cu numele participanților, scopul activității, responsabil, perioada alocată, spațiul de desfășurare 

care va fi atașat registrului de evidență al vizitatorilor. 

 

CAPITOLUL al XII-lea PREZENŢA ÎN ŞCOALĂ A FACILITATORILOR ELEVILOR CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE 

Art. 188  În vederea organizării activității persoanelor care însoțesc elevii cu CES în cadrul activităților școlii, unitatea de învățământ Școala Gimnazială 

”Nifon Bălășescu” Tulcea, dispune următoarele: 

a) atașarea la Contractele educaționale încheiate cu familiile elevilor cu CES a Anexei nr. 3 - Act adițional  la Regulamentul de organizare și funcționare  

a Școlii Gimnaziale ,, Nifon Bălășescu” Tulcea, adaptare a Anexei nr. 16 a Ordinului nr. 198/1305/5805/2016; 

b)  completarea de cereri de către familiile/reprezentanţii legali ai elevilor cu CES care necesită/solicită admiterea facilitatorilor în cadrul activităților 

școlii: 

c) semnarea, de către persoanele desemnate facilitatori, a unor fișe de sarcini, conținând obligațiile de lucru ale acestora pe parcursul prezenței lor în 

școală; 

d) eliberarea unor permise avizate, nominale, de intrare în școală, pentru facilitatorii aprobați în CA și transmiterea listelor către personalul de pază. 

Art. 189 

Cadrele didactice 

a) RCSE include referirile privind facilitatorul în Planurile de servicii individualizate ale elevilor care necesită și solicită acest tip de program; 

b) RCSE informează părinții elevilor cu CES, integrați în clasele pe care le conduc, cu privire la conținutul Planurilor de servicii individualizate 

și la prevederile procedurale. 

c) RCSE înaintează către CA, spre aprobare, cererile completate de părinți; 

d) RCSE păstrează la portofoliul elevului integrat copiile documentelor solicitate de unitatea de învățământ; 

 e) În cazul în care, în timpul activității, se constată că facilitatorul nu-și îndeplinește atribuțiile, RCSE analizează situația și informează familia. 

De asemenea, dacă facilitatorul creează perturbări majore ale activității clasei, se poate decide, în cadrul CA, revizuirea cererii și informarea familiei 

cu privire la rezoluția adoptată. 

Art. 190  Părinții 

c) Pentru copiii încadrați în grad de handicap grav cu asistent personal, părinţii/reprezentantul legal sunt obligați, conform legislației, să 

desemneze un facilitator și să completeze documentele solicitate; 

d) Părinții/reprezentanții legali ai elevilor cu CES neîncadrați în grad de handicap grav cu asistent personal pot solicita aprobarea de către 

școală a unui facilitator, în măsura în care familia și echipa de caz consideră necesară și benefică prezența acestuia alături de elevul integrat. 

e) Solicitanții pot desemna mai mult de un facilitator, dacă programul de lucru nu poate fi asigurat de o singură persoană. În acest caz, se va 

completa câte o cerere pentru fiecare persoană desemnată ca facilitator. 

f) În cazul în care este necesară schimbarea sau adăugarea unui nou facilitator, familia este obligată să înainteze în cel mai scurt timp ( 7 zile 

lucrătoare) o nouă cerere, care va intra urgent în procesul de aprobare în cadrul CA. 

g) Conform prevederilor metodologice, un facilitator poate avea grijă de 2-3 copii cu dizabilităţi şi/sau CES în aceeaşi clasă, dacă 

familiile/reprezentanții legali optează pentru acestă variantă. 

h) În cadrul întâlnirilor de lucru dintre persoanele și categoriile profesionale  implicate în integrarea și educația  unui copil care beneficiază de 

facilitator, se va aborda și analiza și activitatea facilitatorului.   
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i) Încetarea colaborării cu facilitatorul desemnat, dacă face obiectul familiei/reprezentanților legali sau a persoanei desemnate, are loc fără 

intervenția școlii. 

CAPITOLUL al XIII-lea PARTENERII EDUCAȚIONALI 

 

Art. 191 – (1) Autorităţile publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii locale, colaborează cu Consiliul de Administraţie şi cu directorul 

Şcolii Gimnaziale „Nifon Bălășescu” Tulcea , în vederea atingerii obiectivelor şcolii. 

(2) Parteneriatul cu autorităţile publice locale are ca obiectiv central derularea unor activităţi sau programe educaţionale care să favorizeze 

atingerea obiectivelor educaţionale stabilite de către şcoală. 

(3) Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală, de prozelitism religios sau care contravin moralei 

sau legilor statului. 

(4) Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile şi fondurile necesare implementării şi respectării normelor de Sănătate şi Securitate în 

Muncă şi pentru asigurarea securităţii elevilor şi a personalului în perimetrul unităţii. 

Art. 192 – Şcoala Gimnazială „Nifon Bălășescu” Tulcea  poate realiza, independent, parteneriate cu asociaţii, fundaţii, instituţii  de  educaţie  şi  

cultură,  organisme  economice  şi  organizaţii  guvernamentale  şi nonguvernamentale sau alte tipuri de organizaţii, în interesul elevilor. 

Art. 193 – (1) Şcoala Gimnazială „Nifon Bălășescu” Tulcea  încheie protocoale de parteneriat cu ONG-uri, unităţi medicale,  poliţie,  jandarmerie,  

instituţii  de  cultură,  alte  organisme,  în  vederea  atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituţională al 

şcolii. 

(2) Protocolul conţine prevederi clare cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

(3) În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului şcolii, în protocol se va specifica concre t cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării 

securităţii elevilor. 

Art. 194  –  Şcoala  Gimnazială „Nifon Bălășescu” Tulcea    poate încheia protocoale de  parteneriat  şi poate  derula activităţi comune cu unităţi de 

învăţământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalităţii copiilor şi a tinerilor, respectându-se legislaţia în vigoare în 

statele din care provin instituţiile respective. 

Art. 195 – Reprezentanţii părinţilor se vor implica direct în buna organizare a activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în Şcoala 

Gimnazială „Nifon Bălășescu” Tulcea. 

Art. 196  –  Respectarea  prevederilor  prezentului  regulament  este  obligatorie  pentru  reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale şi 

pentru orice alte persoane, instituţii sa u organizaţii care intră în contact cu Şcoala Gimnazială „Nifon Bălășescu” Tulcea . 

Art. 197 – Directorul și directorul adjunct vor planifica  la începutul anului școlar, programul de audiențe și relații cu publicul. 

Art. 198   Cererile, reclamațiile și sesizările se înregistrează în registrul de intrări/ieșiri. Sesizările și reclamațiile se îndosariază într-un dosar separat. 

Reclamațiile și sesizările anonime nu se iau în considerație. Solicitanții vor primi răspuns în termenul prevăzut de legislația în vigoare. 

Art. 199 – În Şcoala Gimnazială „Nifon Bălășescu” Tulcea  se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării 

Evaluărilor Naţionale. 

Art. 200 Orice atingere adusă prestigiului şcolii va fi imediat comunicată conducerii şcolii pentru iniţierea măsurilor de remediere.  

      Prestigiul Şcolii Gimnaziale  ”Nifon Balasescu” Tulcea este în afara oricărui comentariu. 

 

Contractul educaţional din ORDIN NR. 5.447 DIN 31 AUGUST 2020 
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Articolul 201 

(1) Unităţile de învăţământ încheie cu părinţii sau reprezentanţii legali, în momentul înscrierii antepreşcolarilor/ preşcolarilor/elevilor, în registrul 

unic matricol, un contract educaţional în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor. 

(2) Modelul contractului educaţional este prezentat în anexa la prezentul regulament. Acesta este particularizat la nivelul fiecărei unităţi de 

învăţământ prin decizia consiliului de administraţie, după consultarea consiliului de părinţi al unităţii de învăţământ. 

Articolul 202 

(1) Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul unităţii de învăţământ. 

(2) Eventualele modificări ale unor prevederi din contractul educaţional se pot realiza printr-un act adiţional acceptat de ambele părţi şi care se 

ataşează contractului educaţional. 

Articolul 203 

(1) Contractul educaţional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare ale părţilor semnatare - respectiv unitatea de învăţământ, 

beneficiarul primar al educaţiei, părintele sau reprezentantul legal, scopul pentru care se încheie contractul educaţional, drepturile părţilor, obligaţiile 

părţilor, durata valabilităţii contractului, alte clauze. 

(2) Contractul educaţional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte sau reprezentant legal, altul pentru unitatea de învăţământ, 

şi îşi produce efectele de la data semnării. 

(3) Consiliul de administraţie monitorizează modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul educaţional. 

(4) Comitetul de părinţi al clasei urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul educaţional de către fiecare părinte sau 

reprezentantul legal şi adoptă măsurile care se impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document. 
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Anexe la Regulamentul de organizare și funcționare  

Anexa nr. 1  la Regulamentul de organizare și funcționare al  Școlii Gimnaziale ”Nifon Bălășescu” Tulcea  

Având în vedere prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin ORDIN NR. 5.447 DIN 31 AUGUST 2020, ale Legii nr. 272/2004, privind protecția 

și promovarea drepturilor copilului, republicată, 

Se încheie prezentul: 

CONTRACT EDUCAȚIONAL 

I. Părțile semnatare 

1.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NIFON BĂLĂȘESCU” TULCEA , cu sediul în STR. N. BĂLCESCU, NR. 43,  reprezentată prin director, 

PROF. GRAMA GINA.  

2.  Beneficiarii secundari ai învățământului preuniversitar definiți, conform legii, drept familiile antepreșcolarilor,ale preșcolarilor și elevilor, 

reprezentată prin domnul/doamna……………………………………………………… părinte/tutore/susținător legal al elevului, cu domiciliu 

în……………………………………………………………….,  

3. Beneficiarii primari ai învățământului preuniversitar defniți, conform legii, drept antepreșcolari, școlari și elevi , reprezentat 

prin…………………………………………………., 

 

II. Scopul contractului: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin implicarea şi responsabilizarea părţilor implicate 

în educaţia beneficiarilor primari ai educaţiei. 

 

III. Drepturile părţilor: Drepturile părţilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în Regulamentul-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ. 

IV. Părţile au următoarele obligaţii:*) 

1. Unitatea de învățământ se obligă: 

a) Să asigure condițiile optime de derulare a procesului de învățământ; 

b) Să asigure respectarea condițiilor și a exigențelor privind normele de igienă școlară, de protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra 

incendiilor în unitatea de învățământ; 

c) Să asigure că tot personalul unității de învățământ respectă cu strictețe prevederile legislației în vigoare; 

d) Să asigure că toți beneficiarii primari și secundari ai educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) Ca personalul din învățământ să aibă o ținută morală demnă, un comportament responsabil, în concordanță cu valorile educaționale, pe care să 

le transmită beneficiarului direct; 

f) Să sesizeze, la nevoie, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția generală de asistență socială și protecția copilului 

în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică a beneficiarului primar al educației; 

g) Să se asigure că personalul din învățământ nu desfășoară acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a beneficiarului primar al educației, 

viața intimă, privată și familială a acestuia; 

h) Să se asigure că personalul din învățământ  nu  va aplica pedepse corporale și nu va agresa verbal sau fizic beneficiarul primar al educației; 

i) Ca personalul didactic să evalueze direct beneficiarii primari ai educației, corect și transparent, și să nu condiționeze această evaluare sau calitatea 

prestației didactice la clasă de obținerea oricărui tip de avantaje; 
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j) Să desfășoare în unitatea de învățământ activități care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în pericol sănătatea și 

integritatea fizică sau psihică a beneficiarilor primari ai educației, respectiv a personalului unității de învățământ; 

k) Să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios; 

l) Să integreze, conform legislației în vigoare, elevii cu dizabilități și/sau cerințe speciale; 

m) Să faciliteze accesul elevului și al familiei la serviciile și intervențiile prevăzute în planul de abilitare/reabilitare sau planul de servicii 

individualizate; 

n) Să asigure accesul și condițiile organizatorice necesare activității facilitatorului desemnat de familie pe parcursul programului școlar, conform 

procedurii interne existente și   Regulamentului de Organizare și Funcționare a Școlii Gimnaziale ”Nifon Bălășescu” Tulcea; 

 

a) Părintele/Tutorele/Reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligaţii: 
b) Asigură frecvența școlară a beneficiarului primar în învățământul obligatoriu și ia măsuri pentru școlarizarea acestuia, până la finalizarea 

studiilor; 

c) Prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea beneficiarului primar al educației în unitatea de învățământ, în vederea menținerii unui 

climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalți beneficiari direcți din colectivitate/unitate de 

învățământ; 

d) Cel puțin o dată pe lună ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământ preșcolar/profesorul pentru învățământ 

primar/profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția beneficiarului primar al educației; 

e) Răspunde material pentru distrugerea bunurilor din patrimoniul școlii, cauzate de beneficiarul primar al educației; 

f) Respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ; 

g) Nu agresează fizic, psihic, verbal personalul unității de învățământ; 

2. Beneficiarul direct are următoarele obligații: 

a) De a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competențele și de a-și însuși cunoștințele prevăzute de programele școlare; 

b) De a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educației din învățământul de stat, particular și confesional autorizat/acreditat; 

c) De a se prezenta la cursuri și la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învățământ, în cazul beneficiarelor primari din 

învățământul obligatoriu, înscriși la cursuri cu frecvență redusă; 

d) De a avea un comportament civilizat și o ținută decentă în unitatea de învățământ; 

e) De a respecta Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ, regulile de circulație, normele de securitate și de sănătate în 

muncă, de prevenire și de stingere a incendiilor, normele de protecție a mediului; 

f) De a nu distruge documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul educațional etc.; 

g) De a nu deteriora bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice și mijloace de învățământ, cărți de la biblioteca școlii, 

mobilier școlar, mobilier sanitar, spații de învățământ etc.; 

h) De a nu aduce sau difuza, în unitatea de învățământ, materiale care, prin conținutul lor, atentează la independența, suveranitatea și integritatea 

națională a țării, care cultivă violența și intoleranța; 

i) De a nu organiza/participa la acțiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) De a nu deține/consuma/comercializa, în perimetrul unității de învățământ, droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcolice, țigări; 
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k) De a nu introduce și/sau face uz, în perimetrul unității de învățământ, de orice tip de arme sau alte produse pirotehnice, cum ar fi muniție, 

petarde, pocnitori, brichete etc. , precum și spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea 

fizică și psihică a beneficiarilor direcți ai educației și a apersonalului unității de învățământ; 

l) De a nu poseda și/sau difuza materiale cu caracter obscen sau pornografic; 

m) De a nu aduce jigniri și de a nu manifesta agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul unității de învățământ sau 

de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) De a nu provoca/instiga/participa la acte de violență în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) De a nu părăsi incinta școlii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau al 

învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorul diriginte; 

p) să asigure participarea elevului la activitățile prevăzute în planul de servicii individualizate; 

q) să colaboreze cu profesioniștii responsabili din planul individualizat; 

r) să colaboreze cu responsabilul de servicii psihoeducaționale în scopul îndeplinirii prevederilor prezentului contract; 

s) să respecte Regulamentul și prevederile procedurii interne a școlii în privința activității facilitatorului pe care îl desemnează. 

t) elevii vor purta semnul distinctiv al școlii –  cravata; 

u) elevii vor purta cămașă albă/ bleu și pantalon ( sau  fustă în cazul fetelor) negru/ bleumarin/ blug;  

2.1. Facilitatorul  are următoarele obligații: 

a) însoțește, supraveghează şi îngrijește copilul în timpul orelor de curs, în pauze şi în cursul activităţilor extraşcolare;  

b) facilitează relaţia copilului cu colegii, în timpul orelor de curs şi în pauze, precum și în cursul activităților extrașcolare; 

c) facilitează  relaţia copilului cu cadrul didactic, în timpul orelor de curs, atunci când este cazul; - acordă sprijin la efectuarea exerciţiilor predate, 

în timpul orelor de curs;  

d) colaborează  cu cadrul didactic de la clasă, cu profesorul itinerant şi de sprijin şi cu alte cadre didactice şi profesionişti din şcoală, precum și cu 

personalul didactic auxiliar sau nedidactic; 

e) colaborează  cu părinţii/reprezentanţii legali ai copilului integrat, precum și ai copiilor din clasă, dacă este cazul; 

f) răspunde de eventualele situații critice sau de risc în care se poate afla elevul din diverse cauze, ca de exemplu, nesupravegherea permanentă; 

g) intervine, ori de câte ori e nevoie, pentru a preveni perturbarea climatului securizant al elevilor din clasă. 

Alte aspecte: 

Art. 170 d i n  R e g u l a m e n t u l -  c a d r u  d e  o r g a n i z a r e  ș i  f u n c ț i o n a r e  a  u n i t ă ț i l o r  d e  î n v ă ț ă m â n t  

p r e u n i v e r s i t a ,  d i n  O R D I N  N R .  5 . 4 4 7  D I N  3 1  A U G U S T  2 0 2 0  

 (1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta unităţii de învăţământ în concordanță cu procedura de acces 

dacă: 

a)  a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ; 

b)  desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice; 

c)  depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ; 

d)  participă  la  întâlnirile  programate  cu  educatorul-puericultor/educatoarea/învățătorul/institutorul/ 

profesorul pentru învăţământ preşcolar/primar/profesorul diriginte; 

e)  participă la acțiuni organizate de asociația de părinți. 
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Art. 173 d i n  R e g u l a m e n t u l -  c a d r u  d e  o r g a n i z a r e  ș i  f u n c ț i o n a r e  a  u n i t ă ț i l o r  d e  î n v ă ț ă m â n t  

p r e u n i v e r s i t a ,  d i n  O R D I N  N R .  5 . 4 4 7  D I N  3 1  A U G U S T  2 0 2 0       (1) Potrivit prevederilor legale părintele, 

tutorele sau susținătorul legal are obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul       obligatoriu şi de a lua măsuri 

pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor. 

         (2) Părintele,  tutorele  sau  susținătorul  legal  care  nu  asigură  școlarizarea  elevului,  în  perioada învățământului obligatoriu, poate fi 

sancționat, conform legislaței în vigoare cu amendă cuprinsă între 100 lei și 1000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunității. 

        (3) Constatarea  contravenției  și  aplicarea  amenzilor  contravenționale  prevăzute  la  alin.  (2)  se realizează de către persoanele împuternicite 

de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de administrație al unității de învățământ. 

        (4) Conform  legislației  în  vigoare,  la  înscrierea  copilului/elevului  în  unitatea  de  învățământ, părintele, tutorele sau susținătorul legal are 

obligația de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel  de grupă/clasă/ pentru evitarea 

degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi/preșcolari din colectivitate/ unitatea de învățământ. 

      (5) Părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul pentru învăţământul 

preşcolar/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului. 

Prezenţa părintelui, tutorelui sau susținătorului legal va fi consemnată în caietul educatorului-puericultor/ 

educatoarei/învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământ preşcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, dată şi semnătură. 

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

de elev. 

    Art. 27 din Statutul elevului, O.M.E.N.C.Ș. nr. 4742/2016 

(1) Pentru toți elevii din învățământul preuniversitar, la fiecare 10 absențe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absențe 

nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct. 

 

Art. 28 din Statutul elevului, O.M.E.N.C.Ș. nr. 4742/2016 

(1) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unității de învățământ sunt obligați să acopere, în 

conformitatea cu prevederile art. 1357-1347 din Codul Civil, toate cheltuielile ocazionate  de lucrările necesare reparațiilor sau, după caz, să restituie 

bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase. 

(2) În cazul distrugerii sau deteriorării manualelor școlare primate gratuit, elevii vinovați înlocuiesc manualul deteriorate cu un exemplar 

nou, corespunzător disciplinei, anului de studio și tipul de manual deteriorate. În caz contrar, elevii vor achita contravaloare manualelor respective. 

Elevii nu pot fi sancționați cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor școlare. 

V.  Durata contractului: prezentul contract se încheie, de regulă, pe durata unui nivel de învățământ. 

VI.  Alte clauze: vor fi înscrise prevederi legale, conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și 

Regulamentul-cadru  de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, ale Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, republicat, cu modificări și completări ulterioare. 

 

ACORD Cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, utilizarea imaginilor fotografiate și/sau secvențelelor filmate cu 

preșcolarii/elevii 

Sunt de acord             / Nu sunt de acord         ca secvențele filmate și/sau imaginile fotografiate, precum și înregistrările audio din timpul 

activităților instructiv-educative, școlare și extrașcolare cu fiul meu/fiica mea în care apare sau poate fi identificat/ă să fie realizate și utilizate de către 

cadrul/cadrele didactice îndrumătoare ale clasei/grupei, respectiv.................................................................................. în scopuri didactice, în scopul 
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promovării activității instituției noastre sau a partenerilor educaționali și popularizării imaginii grădiniței/școlii pe site-ul școlii, pe grupul „Activități 

grădinițe” și pagina școlii de pe Facebook, ori în revista școlii. 

Deasemenea, cedez școlii totalitatea drepturilor asupra fotografiilor și filmelor realizate de mine(elev/părinte) pentru a fi postate, afișate și 

publicate pe site-ul web al școlii, pagina de Facebook a școlii și revista școlii. 

Menționez că aceste materiale realizate în orice format ( tradițional, media sau electronic), atât în timpul cursurilor școlare desfășurate în mod 

obișnuit sau online, nu vor putea fi folosite în scopuri comerciale.  

Prezentul acord a fost dat în mod liber și în deplină cunoștință de cauză, eu, părinte/reprezentant legal fiind de acord să nu pretind nicio compensație 

materială sau de altă natură pentru aceste fotografii/filmări/înregistrări. 

Prezentul acord este valabil în condițiile în care sunt respectate dispozițiile care protejează drepturile și libertățile minorului, demnitatea acestuia 

și dreptul la propria imagine, în conformitate cu reglementările din: Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecția datelor) ; Legea nr. 102/2005; Legea nr. 190/2018; Legea nr.363/2018 și este valabil pentru perioada în care fiul/fiica dv. Este preșcolar/elev 

al Școlii Gimnaziale Nifon Bălășescu Tulcea/Structura Grădinița cu P.P. Nr. 2 Tulcea. 

 

„Art. 272 (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011 Înregistrarea prin orice procedee a activității didactice poate fi făcută numai cu acordul celui 

care o conduce. 

(3) Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrărilor activității didactice de către elevi sau de către alte persoane este permisă numai cu acordul 

cadrului didactic respectiv. " 

(4) Se vor respecta cele prevăzute de Metodologia – Cadru privind desfășurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

 

 

 

Încheiat azi, ____________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

Unitatea școlară: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NIFON BĂLĂȘESCU” TULCEA                                                      
    DIRECTOR, 

                                           Am luat la cunoștință, 

                                                                       Beneficiar indirect **)                                                                                                                                                

…………………………………………………. 

                                                                                                                                                                Am luat la cunoștință, 

                                                                                                                                                         Beneficiar direct, elevul,  

                                                                                                                                                     (în vârstă de cel puțin 14 ani) 

 …………………………………… 

*) Contractul educațional-tip urmează a fi particularizat, la nivelul fiecărei unități de învățământ, prin decizia consiliului de administrație. 

**) Părintele/tutorele/susținătorul legal, pentru elevii din învățământul antepreșcolar, preșcolar, primar, gimnazial și liceal, respectiv elevul, pentru învățământul 

postliceal. 

 



 60 

 

 

Anexa nr. 2 din R.O.F. 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NIFON BĂLĂŞESCU” TULCEA 

ATRIBUŢIILE CADRULUI DIDACTIC DE SERVICIU 
 Să fie prezent în unitate cu un sfert de oră mai devreme de începerea cursurilor; 

 Asigură intrarea/ieşirea elevilor în/din şcoală (schimbul I şi al II-lea); 

 Verifică la orele 7,45 şi 12,00 dacă ţinuta elevilor este corespunzătoare (semnul distinctiv al şcolii, cămaşa şi cravata, ş.a.); 

 Asigură supravegherea elevilor, a ordinii şi disciplinei în şcoală, în incinta şi în perimetrul acesteia; 

 Interzice accesul persoanelor străine altele decât părinţii elevilor în perimetrul şi incinta şcolii; 

 Interzice pătrunderea în şcoală a persoanelor care nu au motive pentru accesul în unitatea şcolară; 

 Identifică elevii care au tendinţa de comportament deviant; 

 În eventualitatea producerii unor evenimente deosebite, va înştiinţa conducerea şcolii, Poliţia, Salvarea, Jandarmeria prin serviciul 112, de la 

serviciul secretariat. 

 Răspunde de respectarea programului de funcţionare al şcolii potrivit Rc.O.F.U.Î.P. şi R.O.F; 

 Fiecare profesor/învăţător trebuie să rămână în clasă până la plecarea tuturor elevilor; 

 Obligativitatea semnării zilnice a condicii de fiecare profesor/învăţător; 

 Profesorii diriginţi/învăţătorii să verifice ţinuta elevilor şi curăţenia în sala de curs pe toată durata programului; 

  Profesorii  Pantelemon Mircea și  Nica Andreea să organizeze elevii la echiparea/dezechiparea pentru ora de educaţie fizică pentru a nu deranja 

celelalte clase; 

 Profesorii de serviciu încheie la sfârşitul serviciului pe şcoală un proces verbal în caietul special menţionând modul de desfăşurare al programului 

de lucru. 

 Observaţiile profesorilor/cadrelor didactice  de serviciu se trec în Registrul de procese verbale încheiate cu ocazia efectuării serviciului pe 

şcoală, care se completează la încheierea activităţii; 

 Răspunde de respectarea programului de funcţionare al şcolii şi raportează, conducerii şcolii, prezenţa cadrelor didactice la orele de curs; 

Anexa nr. 2 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 TULCEA 

ATRIBUŢIILE CADRELOR DIDACTICE/CADRULUI DIDACTIC  DE SERVICIU 
 Cadrele didactice din S I trebuie  să fie prezente în unitate la ora 08.00; 

 Cadrele didactice  de serviciu din S I trebuie  să fie prezente în unitate la ora 07.30; 

 Cadrele didactice din S al II-lea trebuie  să fie prezente în unitate la orele  12,00; 

 Cadrele didactice  de serviciu din S al II-lea trebuie  să fie prezente în unitate la ora 12.30 

 Asigură supravegherea copiilor, a ordinii şi disciplinei în incinta unităţii şi în perimetrul acesteia; 

 Interzic accesul persoanelor străine, altele decât părinţii copiilor, în perimetrul şi incinta grădiniţei; 

 Interzic accesul părinţilor în sălile de grupă, sala de mese, dormitoare, anexe ş.a.; 

 În eventualitatea producerii unor evenimente deosebite, vor  înştiinţa conducerea şcolii, Poliţia, Salvarea, Jandarmeria prin serviciul 112, de la 

secretariatul şcolii; 
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 Obligativitatea semnării zilnice a condicii, revine  fiecărui  cadru didactic; 

 Cadrele didactice verifică ţinuta copiilor şi curăţenia în sălile de curs, dormitoare, grupuri sanitare, sala de mese, ş.a., pe toată durata programului; 

 Verifică zilnic prezenţa copiilor în grădiniţă (prezenţa copiilor este raportată zilnic administratorului grădiniţei); 

 Cadrele didactice verifică lunar, împreună cu administratorul școlii,  situația încasărilor la grupă (eliminarea restanțelor înregistrate); 

 Copiii să fie prezenți   în grădiniţă până  la ora 08:00 (cel târziu); 

 Cadrele didactice au obligativitatea de a fi prezente în sala de mese, dormitoare, în locuri de joacă, împreună  cu  copiii din grupa respectivă; 

 Cadrul didactic de serviciu din schimbul I – SI  asistă la scoaterea alimentelor din magazie, conform meniului zilei, iar cel din schimbul al II-lea 

încheie la sfârşitul programului un proces verbal, în caietul special, menţionând modul de desfăşurare al programului de lucru. 

    Anexa nr. 3  la Regulamentul de organizare și funcționare al  Școlii Gimnaziale ”Nifon Bălășescu” Tulcea  

Act adițional  la CONTRACTUL EDUCAȚIONAL 

Având în vedere Ordinul 1985/1305/5805/2016 de aprobare a metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor 

cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vedrea abilitării copiilor 

cU dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale, 

 Potrivit dispozițiilor acestuia: 

Art. 1  În Școala Gimnazială ,, Nifon Bălășescu” Tulcea sunt integrați, conform legislației în vigoare,  elevi cu dizabilități și/sau cerințe speciale. 

Art. 2  Școala Gimnazială ,,Nifon Bălășescu” Tulcea dezvoltă relații de colaborare interinstituțională, conform legislației în vigoare, pentru asigurarea 

evaluării și intervenției integrate în vederea abilitării și reabilitării copilului cu dizabilități și/sau CES. 

Art. 3 (1) La solicitarea scrisă a părinților/reprezentanților legali, în vederea întocmirii dosarului pentru încadrarea în grad de handicap sau pentru 

orientarea școlară și profesională, se realizează evaluarea educațională a copilului. 

(2) Evaluarea se realizează de către cadrele didactice care lucrează direct cu copilul învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar, 

pentru copilul înscris în învățământul primar; dirigintele, pentru copilul înscris în învățământul gimnazial. 

(3) Rezultatele evaluării educaționale se consemnează în Fișa psihopedagogică. 

(4) Fișa psihopedagogică este semnată de cadrul didactic care a întocmit-o, aprobată de directorul școlii și înregistrată în registrul unic de intrări-ieșiri. 

(5) Fișa psihopedagogică se înmânează/ este transmisă părintelui/reprezentantului legal în original, cu semnătură de primire/cu confirmare de primire, 

în maxim 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării scrise depuse la secretariatul școlii. 

(6) La solicitarea scrisă a psihologului care realizează evaluarea psihologică, școala eliberează Fișa psihopedagogică în aceleași condiții. 

(7) O copie a Fișei psihopedagogice se păstrează la dosarul copilului din școală. 

Art.4 (1) Pentru elevii cu dizabilități și/sau cerințe speciale integrați se aplică măsuri de sprijin ce vizează atât prevenirea și combaterea barierelor de 

atitudine, cât și a barierelor de mediu prin adaptarea rezonabilă a unității de învățământ. 

(2) Măsurile de sprijin sunt prevăzute în planul de abilitare - reabilitare, respectiv planul de servicii individualizat. 

(3) Măsurile de sprijin pentru promovarea educației incluzive se formulează de către managerul de caz/responsabilul de caz servicii psihoeducaționale 

cu consultarea autorității locale de care aparține școala, SPAS, unității de învățământ, ISJ/ISMB și a organizațiilor neguvernamentale. 

(4) Măsurile de sprijin pentru prevenirea și combaterea barierelor de atitudine includ cel puțin: 

a) informarea părinților ai căror copii frecventează școala cu privire la educația incluzivă și incluziunea socială a copiilor cu dizabilități și/sau CES; 

b) informarea elevilor din școală cu privire la educația incluzivă și incluziunea socială a copiilor cu dizabilități și/sau CES, într-un limbaj adaptat vârstei 

și, de preferință, utilizând educația de la egal la egal; 

c) informarea cadrelor didactice cu privire la educația incluzivă și incluziunea socială a copiilor cu dizabilități și/sau CES; 
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d) prezența facilitatorului, numit în literatura de specialitate shadow, alături de copil în unitatea de învățământ. 

(5) Alte măsuri de sprijin pentru prevenirea și combaterea barierelor de atitudine sunt informările și campaniile de conștientizare cu privire la acceptarea 

diversității, incluziunea socială a copiilor cu dizabilități și/sau CES desfășurate la nivelul comunității. 

(6) Măsurile de sprijin pentru prevenirea și combaterea barierelor de mediu, prin adaptarea rezonabilă a unității de învățământ în care învață copilul 

includ cel puțin: 

a) serviciile de sprijin educațional prevăzute de Ordinul MECTS nr. 5574/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin 

educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, cu modificările ulterioare; 

b) accesibilizarea mediului fizic, informațional și de comunicare din unitatea de învățământ adaptată la tipurile de dizabilitate, de exemplu mutarea 

claselor la parter, accesibilizarea balustradei sau folosirea tehnologiilor de acces, precum și a tehnologiilor și dispozitivelor asistive. 

Art. 5 (1) Măsurile de sprijin pentru prevenirea și combaterea barierelor de atitudine includ și prezența facilitatorului, numit în literatura de specialitate 

shadow, alături de copil în unitatea de învățământ. 

(2) Facilitatorul poate fi unul dintre părinți, asistentul personal pentru copiii cu grad de handicap grav, o persoană numită de părinți față de care copilul 

are dezvoltă o relație de atașament sau un specialist recomandat de părinți/reprezentant legal. 

(3) Numirea, de către părinți/ reprezentant legal, a unui facilitator se face în urma includerii acestuia în planul de abilitare - reabilitare, respectiv planul 

de servicii psihoeducaționale. Includerea facilitatorului în plan se face fie la solicitarea părinților/reprezentantului legal, fie la recomandarea unui 

profesionist, cu acordul părinților/reprezentantului legal. 

(4) Pentru copiii cu grad de handicap grav cu asistent personal, părinții/reprezentantul legal asigură obligatoriu facilitator. 

(5) În situații speciale, la recomandarea unui specialist, școala poate solicita familiei prezența unui faciliatator ca măsură de sprijin. Atribuțiile 

facilitatorului sunt stipulate la art 5, alineatul 11 al prezentului regulament. 

(6) Un facilitator poate avea grijă de mai mulți copii cu dizabilități și/sau CES în aceeași clasă. 

(7) Părinții/ reprezentanții legali pot numi facilitatori provenind din cadrul unor organizații neguvernamentale, universități, alte instituții, cu care unitatea 

de învățământ încheie acorduri în acest sens. 

(8) Pentru copiii cu dizabilități și/sau CES care necesită tratament pe parcursul programului școlar, dacă părinții/reprezentantul legal nu poate asigura 

facilitator, se includ prevederi pentru asigurarea tratamentului în contractul cu unitatea de învățământ. 

(9) Părintele/reprezentantul legal depune o solicitare scrisă la adresa unității de învățământ pentru aprobarea prezenței facilitatorului în școală. 

(10) Părintele/reprezentantul legal și facilitatorul semnează un acord cu unitatea de învățământ care stipulează modul de organizare a activității 

facilitatorului. 

(11) Atribuțiile facilitatorului sunt cel puțin următoarele: 

a) Supravegherea și îngrijirea copilului în timpul orelor de curs, în pauze și în cursul activităților extrașcolare; 

b) Facilitarea relației copilului cu colegii, în timpul orelor de curs și în pauze; 

c) Facilitarea relației copilului cu cadrul didactic, în timpul orelor de curs; 

d) Sprijin la efectuarea exercițiilor predate, în timpul orelor de curs; 

e) Colaborarea cu cadrul didactic de la clasă, cu profesorul itinerant și de sprijin și cu alte cadre didactice și profesioniști din școală; 

f) Facilitarea relației cu colegii și profesorii în cursul activităților extrașcolare; 

g) Colaborarea cu părinții/reprezentanții legali ai copilului și ai celorlalți copii din clasă; 

h) Asumarea răspunderii în cazul eventualelor  situații critice sau de risc în care se poate afla elevul din diverse cauze, ca de exemplu, nesupravegherea 

permanentă; 

i) Intervenirea, ori de câte ori e nevoie, pentru a preveni perturbarea climatului securizant al elevilor din clasă. 
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(12) Prezenţa facilitatorilor la clasă nu poate fi condiţionată de gradul de handicap. 

Art. 6 (1) Responsabilul de caz servicii psihoeducaționale este: 

a) Profesorul itinerant și de sprijin pentru elevul cu CES integrat în școală; 

b) Cadrul didactic cu funcția de diriginte pentru elevul cu CES, înscris în școală, școlarizat la domiciliu sau în spital; 

 (2) Numirea responsabilului de caz servicii psihoeducaționale se face de către directorul unității de învățământ unde este încadrat în termen de 5 zile 

de la primirea certificatului de orientare școlară și profesională. 

(3) În cazul în care responsabilul de caz servicii psihoeducaționale este un cadru didactic titular, numirea acestuia se face pe întreaga perioadă de 

valabilitate a certificatului de orientare școlară șI profesională; în situația în care este un cadru didactic suplinitor, numirea acestuia se face până la 

sfârșitul anului școlar. 

(4) Decizia este nominală și se poate emite pentru mai mulți copii, cu condiția ca certificatele de OSP ale acestora să expire în același timp. 

(5) Decizia se comunică personal cadrului didactic responsabil de caz în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la emiterea acesteia. 

(6) Decizia va fi însoțită de fișa de atribuții. 

Art.7 Atribuțiile responsabilului de caz servicii psihoeducaționale în etapa de planificare: 

a) elaborează proiectul planului de servicii individualizat, în cel mai scurt timp de la încheierea evaluării și de comun acord cu SEOSP, 

părinții/reprezentantul legal și copilul, în raport cu vârsta, gradul său de maturitate și tipul dizabilitățiirealizând următoarele activități: 

a1) identifică serviciile și intervențiile necesare, precum și termenele de realizare în acord cu rezultatele evaluărilor; 

a2) identifică capacitatea și resursele de care dispune unitatea de învățământ, familia și comunitatea pentru a pune în practică planul; 

a3) se asigură că serviciile și intervențiile recomandate răspund nevoilor reale și priorităților copilului și ale familiei sale; 

a4) se asigură că familia și copilul au acces efectiv la serviciile și intervențiile recomandate; 

a5) identifică persoanele responsabile în furnizarea serviciilor și intervențiilor, trecând în plan numele complet și datele de contact ale acestora; în cazul 

în care nu se identifică persoana responsabilă, se trece reprezentantul legal al furnizorului de servicii, urmând ca persoana responsabilă să fie comunicată 

ulterior, la prima reevaluare a planului; 

a6) definitivează proiectul planului de servicii individualizat cu consultarea SEOSP, de preferință în cadrul unei întâlniri de lucru; 

b) stabilește prioritățile și ordinea acordării serviciilor din plan; 

c) transmite proiectul planului avizat de directorul școlii direct la COSP, în cazul primei orientări sau la SEOSP pentru a fi inclus în dosarul care se 

înaintează COSP în cazul reorientării;  

d) comunică proiectul planului avizat directorului școlii ; 

e) transmite persoanelor responsabile din plan procedurile necesare pentru monitorizarea planului. 

Art. 8 Pentru copiii pentru care s-a aprobat un plan de servicii individualizat se încheie un contract între instituția reprezentată de profesionistul 

responsabil cu monitorizarea și părinții/reprezentantul legal al copilului. Fac excepție copiii din sistemul de protecție specială. 

 

                                                                                                                                  

DIRECTOR, 
           

                                                                                                             prof. GRAMA  Gina 
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